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 خالصة البحث

 اللغة العربية والتحديات المعاصرة وسبل معالجتها
 أحمد كنعان األستاذ الدكتور

إيمانًا منا بأهمية اللغة العربية ومكانتها في ترسيخ الهوية القومية واإلبداع واالنتماء، فإن هذا 
تحديات متعددة البحث يهدف إلى إبراز ما تواجهه اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين من 

وفي مقدمتها في هذه األيام منافسة اللغة األجنبية )االنكليزية( لغة هذا العصر التي تهدد الهوية 
القومية واالنتماء لألمة العربية؛ بإضافة إلى ظاهرة الضعف المستشري بين طلبة أبناء األمة 

 .العربية وتفشي اللهجات المحلية على ألسنتهم
الوقوف عند هاتين الظاهرتين، وعمل على تقديم بعض الرؤى الحديثة لهذا تطلع الباحث إلى 

وبيان السبل لمعالجة لتدريس اللغة العربية في التعليم العام والعالي لمعالجة ظاهرة الضعف 
 من خالل األسرة والمدرسة واإلعالم.  المعاصرة التحديات
 بية للوقوف في وجه التحديات،ومنها:لدعوة اللغة العر  عدد من المقترحات وانتهى البحث إلى      

مواجهة الهجمة الشرسة عليها والعمل علـى لـ إعادة الثقة في لغتنا العربية وغرسها في نفوس أبنائها 
 مواكبتها للعلوم العصرية، وجعل اللسان العربي المبين لغة الخطاب والتأليف واإلعالم والدعاية.

ــ مواجهــة ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات واالت صــاالت التــي تــدعو إلــى تحويــل اللغــة إلــى لغــة الخطــاب ـ
 واإلعالم والتأليف والدعاية.

ـــ مواجهــة اللغــات المحليــة واللهجــات الدارجــة التـــي طغــت علــى الفصــحى، وأصــبحت تســتعمل فـــي 
 معظم مجاالت الحياة في البالد العربية.

ي العالمي على قدم المسـاواة مـع ـ التعامل مع اللغات األوروبية الحية التي تنطق بلسان التيار العلم
 اللغة العربية.

ـ استخدام وسائل تقنية فعالة إليصال العلوم إلى المتعلمين بأدوات التعليم المبرمج ومختبرات اللغات 
 واستخدام الحوسبة وأجهزة االتصاالت االلكترونية.
 

 

 



2 

 

 

 

 
 
 

 اللغة العربية والتحديات المعاصرة وسبل معالجتها
 

 :المحتوى
 أواًل: مـدخـل البحـث

 جهها اللغة العربيةثانيًا: التحديات التي توا
 
 منافسة اللغة األجنبية )االنكليزية( -0/1
 
 ظاهرة الضعف في اللغة المستشرية بين أبناء األمة العربية  -0/0
 

 ثالثًا: سبل معالجة التحديات المعاصرة للغة العربية
 

 ًا: خاتمة البحث ومقترحاتهثالث
 
 مراجع البحث. -
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وسبل اللغة العربية والتحديات المعاصرة 

 معالجتها
 أوالً: مـدخـل البحـث:

اللغة العربية هي عنوان هويتنا العربية، ورمز كياننا القومي وهـي جامعـة شـملنا، وموحـدة      
 إنـا أنزلنـاق آرانـًا يربيـًا لعلكـل تعقلـون  قـال تعـالى: كلمتنا، وهي حافظة تراثنا ولغة قرآننـا، 

خاطــــب بــــين النــــاس، وأبينهــــا، وأوســــعها، وذلــــ  ألن لغــــة العــــرب أفصــــ  لغـــات الت[ 2]يوســـف:
وأكثرها تأديًة للمعاني التي تقوم في النفوس، وهي اللغـة التـي أحكـم اع تعـالى بهـا ألفـاظ آيـات 

الـر كتـاأ أحكمـت اياتـه ثـل فصـلت مـن لـدن  القرآن الكريم، وفصلت معانيهـا، فقـال تعـالى: 
، وهي العالقة التي تربط بـين أفـراد وهي واسطة نقل األفكار وانتشارها[، 1]هود: حكيل خبير 

 . وكما قال الشاعر:مهم وآمالهم وعن أفراحهم وآالمهماألمة وتعبر عن أحال
 كانت لنا بردًا يلى األكباد  لغة إذا وآعت يلى أسماينا

 فهي الرجاء لناطق بالضاد  سـتظل رابطة تؤلف بيننا

وطبيعة الحياة توجب  -لغةأي –غة طبيعة الل   ن  : إمرزوق بن تنباكيقول الدكتور 
استمرار الرعاية الدائمةوالمتابعة المستمرة حتى ال تتجاوز األشياء طبيعتها وأال تتر  األحداث 
علىسجيتها. واللغة كائن حي متطور يحتاج إلى توجيه في نموه وتطوره ليوافق السياقالذي 

ل شرأغصانها وتتهد  ينسجم مع أصله ويعتمد على قاعدته، فهي كالشجرة الوارفة التي تنت
ذا لم تقطع هذه األغصان وُتشذ    لت أغصانها إلى ب شجرة اللغة تحو  حولها وتتسع بجانبها، وا 

أحراش ونباتات ضعيفة تعيش في كنف الشجرة الوارفة وتمصالماء الذي ينساق في أصلها 
روعها األعشاب المحيطة بها وامتدت فت ما قويوتحرمها الظل والشمس، فيضعف قوامها كل  

 بعيدًا عن أصلها وتشعبت اتجاهاتها وانحرفتعن نسق الشجرة األصل وسموها.

وتخـوض حربالبقـاء  من أحـراش العاميـة متالطم   واللغة العربية الفصحى تعيش اليوم في خضم  
ع الناسـبالثقافة العاميـة المشروع على الرغم مما تواجه من صـور التحـدي، والسـيما عنـدما يتشـب  

عجبــون بهــا، ويجــد الكثيــرمن أبنــاء العربيةالعاميــة ُميســرة ســهلة لديــه، فيميــل إليهــا ويعيشــونها وي
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ويســتعملها ويتفاعــل معهــا ويظــن أنهيســتطيع أن يســتغني بهــا عــن الفصــحى، فيعــيش حالــة مــن 
 (77-77، ص2002)تنبا ،    االنفصام الثقافي ويعيش حالةمن االزدواج اللغوي.

بل هي حلقة في  ؛يست وسيلة للتفاهم أو للتواصل"لواللغة كما يحدد وظيفتها اللغويون
. "هي جزء من السلو  اإلنساني، إنها ضرب من العمل،و سلسلة النشاطاإلنساني المنتظم

 (17، ص1693)السعران، 
وبالنظر إلى أهمية اللغة العربية ومكانتها في ترسيخ الهوية القومية واإلبداع 

اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين من تحديات واالنتماء، فمن الواجب إبراز ما تواجهه 
متعددة وفي مقدمتها في هذه األيام منافسة اللغة األجنبية )االنكليزية( لغة هذا العصر التي 
تهدد الهوية القومية واالنتماء لألمة العربية؛ بإضافة إلى ظاهرة الضعف المستشري بين طلبة 

المحلية على ألسنتهم، وبيان السبل لمعالجة هذه أبناء األمة العربية وتفشي اللهجات 
 التحديات من خالل األسرة والمدرسة واإلعالم.  

مســتمرة دائمــة إال إذا أخضــعت للعــالج الــدائم واتخــذ الحزمالقــاطع فــي  التحــدياتوال تــزال هــذه 
  سبيل وقف أسبابها وعوامل انتشارها.

 ثانيًا: التحديات التي تواجهها اللغة العربية:

تنا العربية اآلن في حيرة واغتراب واختبار واضطراب، وليست اللغـة العربيـة وحـدها فـي هـذا لغ
الخضــم بــل الــوطن العربــي كلــه، لــذا فإنــه يجــب علينــا أن نعتــرف بمشــكالت اللغــة والتحــديات 

نشـير إلـى أنـه منـذ زمـن بعيـد توصـل اجتمـاع  نالتي تواجهها حتى يمكننا مواجهتهـا، ويمكننـا أ
( إلـــى تحديـــد أهــــم 1674ين فـــي اللغـــة العربيــــة الـــذي عقـــد فـــي عمــــان عـــام)خبـــراء متخصصـــ

المشكالت والتحديات التـي تواجـه تعلـيم اللغـة فـي مدارسـنا ونعرضـها مرتبـة تنازليـًا علـى النحـو 
 اآلتـي:

ـ عدم عناية مدرسي اللغة العربية وغيرهم من مدرسي المواد األخـرى باسـتخدام اللغـة العربيـة 1
 الصحيحة .

 هج تعليم اللغة العربية ال يخرج القارئ المناسب والمواكب للعصر.ـ من2
 ـ عدم توافر قاموس لغوي حديث في كل مرحلة من مراحل التعليم العام.3
 ـ االفتقار إلى أدوات القياس الموضوعية في تقويم التعليم اللغوي.4
 ة.ـ قلة استخدام المعينات التعليمية والتقنيات الحديثة في تعليم اللغ2
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 ـ ازدحام النحو بالقواعد، وكثير منها ليس وظيفيًا.9
 ـ صعوبة القواعد النحوية واضطرابها.7
 ـ افتقار طرائق تعليم القراءة للمبتدئين إلى دراسات علمية.7
 ـ االنتقال الفجائي في التعليم من عامية الطفل إلى اللغة الفصيحة.6
ـــ اضـــطراب المســـتوى اللغـــوي بـــين كتـــب المواد؛بـــل 10 بـــين كتـــب المـــادة الواحـــدة فـــي الصـــف ـ

 الواحد.
ـ دراسة األدب والنصوص ال تصل التلميذ بنتاج حاضره وتراث ماضيه وصاًل يظهـر أثـره فـي 11

 حياته.
 ـ طغيان الماضي على الحاضر في تدريس األدب.12
 ـ نقص عدد المعلمين المتخصصين وانخفاض مستواهم.13
 في المدارس عن فصحى العصر.ـ بعد اللغة التي يتعلمها التالميذ 14
 ـ صعوبات الكتابة العربية.12

 هـذا باإلضافـة إلـى مـا يأتـي:
 ـ ضعف العناية بتطبيق الطرائق التربوية الحديثة في تعليم اللغة.

 ـ قلة المناشط المدرسية المتعلقة باللغة العربية، وعدم اهتمام المعلمين بها.
الطــالب فــي الــبالد العربيــة، وقصــور هــذه القواعــد فــي  ـــ اخــتالف قواعــد اإلمــالء التــي يتعلمهــا

 ربطهم بالرسم القرآني.
 ـ تأثير وسائل اإلعالم على الجهود التي تبذلها المدرسة في تعليم اللغة العربية.

 ـ الضعف الظاهر في خطوط التالميذ وعدم عناية مدرسي اللغة العربية بالخط العربي.  
 إلمالء.ـ الضعف في الكتابة والتعبير وا

ويظــل مــن أخطــر مــا يواجــه اللغــة العربيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين وفــي هــذه األياموبمــا 
يسمى بعصر العولمة هو منافسـة اللغـة األجنبيـة وفـي مقـدمتها )اللغـة اإلنكليزيـة( للغـة العربيـة 

احمـة وبما يسمى )ثنائية اللغة( إلى جانب التحدي المستمر للغة بما يسمى ازدواجية اللغـة ومز 
 العامية للفصحى.
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 منافسة اللغة األجنبية )االنكليزية(: -0/1

فـي ال يخفى على أحد ما تواجهه اللغة العربية في القرن الحادي والعشرين مـن تحـديات تـزداد 
المعرفي والتغييـر الثقـافي ، عصر التفجر هذا العصر الذي نحيا فيه، عصر العلم والتكنولوجيا

لمتعـــددة فـــي الســـريعة واالنتشـــار الثقـــافي الخـــاطف والمكتشـــفات ا، عصـــر المواصـــالت الســـريع
، وهـذه التحـديات متعـددة ويـأتي فـي مقـدمتها مختلف ميادين المعرفة، تزداد حـدة يومـًا بعــد يــوم

االســتالب  ، للغــة العربيــة ممــا يــؤدي إلــىنبيــة )اإلنكليزيــة( لغــة هــذا العصــرمنافســة اللغــة األج
، وتــزداد هــذه الخطــورة القوميــة واالنتمــاء لألمــة العربيــةالهويــة  ، ويهــددالثقــافي فــي ظــل العولمــة

، وبخاصـة فـي بعـض الـدول يـرين مـن طلبتنـا عـن لغـتهم القوميـةحدة عنـدما نلمـس عـزوف الكث
، وهــذا مــا لمســه الباحــث مــن خــالل حــوار مباشــر ، بحجــة أنهــا لــم تواكــب لغــة العصــر العربيــة

يرة لألطفال فحـز فـي نفسـه عنـدما رأى أن وراء هـذا لعينة من األطفال وأوليائهم على قناة الجز 
العزوف عن اللغة العربية تشجيع بعض اآلباء والمدارس الخاصة التي تـدرس مناهجهـا باللغـة 

 .لتي غزت األسواق والبيوت والعقولاإلنكليزية والعمالة األجنبية ا
لقــديم ومازالــت منــذ ا( أن اللغــة العربيــة قــد واجهــت 2007) محمــود الشــربجيويــرى الــدكتور 
، ومـــا ذلـــ  إال ألنهـــا لغـــة القـــرآن الكـــريم، ومـــن المعلـــوم أن اللغـــة والـــدين همـــا تحـــديات كثيـــرة

، ومنا هنا فإن أي تحد  لثقافة مـا، ينطـوي علـى تحـد ان المركزيان ألي ثقافة أو حضارةالعنصر 
لمـة المختلفـة، للغتها، واللغة العربية إحدى اللغات التي تواجه تحديات كبيـرة مـن قبـل قـوى العو 

المتمثلة في المصال  المادية، الناجمـة عـن االتصـال األجنبـي، والتـأثير اإلعالمـي القـائم علـى 
    الصخب والضجيج والتبشير باللغة اإلنكليزية على أنها العالمية التي هي لغة البشرية.
كليزيــة وهــذه دعــوى باطلــة ال تصــمد أمــام المحــ  العلمــي الصــحي ، حتــى النــاطقون باللغــة اإلن

أنفســـهم يثبتـــون ذلـــ ، فهـــذا صـــمويل هنتغتـــون يثبـــت فـــي كتابـــه "صـــدام الحضـــارات" أن القـــول 
بعالميــة اللغــة اإلنكليزيــة مــا هــو إال وهــم كبيــر، وخلــص إلــى القــول "إن لغــة تعــد أجنبيــة لــدى 

    من سكان األرض ال يمكن أن تكون عالمية". (62%)
رده إلــــى الشــــعور المبــــال  فيــــه بأهميــــة اللغــــة إن التحــــدي الــــذي يواجــــه اللغــــة العربيــــة اليــــوم مــــ

اإلنكليزية الناتج غالبًا عـن االنبهـار بكـل مـا هـو أجنبـي، والظـن الزائـف بـأن التقـدم ال يـأتي إال 
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عن طريق إتقان اللغة األجنبية للجميـع، بـل والتحـدث بهـا بـين العـرب أنفسـهم، ومـن المعـروف 
أن يضـفي علـى شخصـيته  همبعضـفيحـاول النفس بـ )عقدة الـنقص(  أن هذا ما يسمى في علم

شــيئًا مــن الرقــي والتطــور عــن طريــق النطــق باللغــة األجنبيــة بــين العــرب، فبــداًل أن يقــول لــ  
    (.OK)  حسنًا، أو طيب أو جيد، يقول ل 

إن هذا الشعور يأتي من اإلحساس بالهزيمة النفسية التي يعاني منها اإلنسان العربـي فـي هـذا 
متنـامي بصـانع الحضـارة المعاصـرة الـذي يمثـل المنتصـر والغالـب، ومـن العصر، واإلعجاب ال

    البدهي أن يقلد المغلوب الغالب، في شعاره وزيه وسائر أحواله وعوائده.
ومعلــوم أن اللغــة العربيــة هــي أكثــر اللغــات وفــرة فــي المعــاني واأللفــاظ واالشــتقاق، ويوجــد فيهــا 

قـــد دخلـــت علينـــا ألفـــاظ ومصـــطلحات ألفنـــا مـــن الحـــروف مـــا ال يوجـــد فـــي غيرهـــا، ومـــع ذلـــ  ف
النطــق بهــا بــرغم أنهــا فــي األصــل غيــر عربيــة، مثــل كلمــة )ســيدا( للتعبيــر عــن الســير باتجــاه 

ــد( للتعبيــر عــن اإلغــالق، و) ( للتعبيــر عــن الكــأس، وهكــذا الكثيــر مــن GLASSاألمــام، و)بن 
مات واأللفاظ غيـر عربيـة، المفردات المتداولة بين الشعوب العربية على الرغم من أن هذه الكل

مع العلم أنه يوجد في لغتنا ما هو أسهل وأجمل، فبدل كلمة )تلفون( كلمة هـاتف، وبـدل كلمـة 
    )موبايل( نقال أو جوال أو المحمول أو الخلوي، وكلها ألفاظ عربية فصيحة لطيفة وخفيفة.

ذا نظرنا إلى وضع اللغة العربية في سوق العمل نجد أن المبالغة في أهمية اللغـة اإلنكليزيـة  وا 
واشــتراط إجادتهـــا كتابـــة وقـــراءة وتحــدثًا مـــن قبـــل الشـــركات األجنبيــة وغيرهـــا قـــد أصـــب  ظـــاهرة 
تســتحق الوقــوف عنــدها وتأملهــا بــل وتأمــل انعكاســاتها علــى مصــلحة الــوطن ومالمــ  الهويــة، 

اســتفحال  ومــن المتوقــع أن تــزداد مزاحمــة اللغــة األجنبيــة للعربيــة شراســة فــي ســوق العمــل مــع
  ظاهرة العولمة، إذا تر  الحبل لهذه اللغات األجنبية على الغارب.

ســـواء –: "ويكفـــي أن نعـــرف أن اشـــتراط إجـــادة اللغـــة اإلنكليزيـــة أحمـــد الضـــبيأيقـــول الـــدكتور 
قــد وقــف حــائاًل أمــام المــواطن العربــي فــي منطقتنــا العربيــة –لــم تكــن مكانــت ضــرورية للعمــل أ

يش، وفت  الباب على مصراعيه ألعـداد غفيـرة مـن األجانـب حلـوا دون الحصول على لقمة الع
محــل المــواطنين، وكلــف المــواطن العربــي الكثيــر كــي يــتعلم هــذه اللغــة ويجيــدها مــن أجــل أن 
ينـــافس العامـــل األجنبـــي، ومـــن المنتظـــر أن تســـهم هـــذه الشـــركات العالميـــة العـــابرة للحـــدود فـــي 

ر الواقـع، ممـا يتسـبب فـي اسـتجالب المزيـد مـن تعميق هذا الوضع وجعله أشبه ما يكـون بـاألم
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العمالة األجنبية، وسد الباب أمام المواطن العربي إال إذا وفى بهذا الشـرط المجحـف، الـذي ال 
 .يشترط في أي بلد متقدم"

أقول: بل على العكس من ذل ، فإن من يقصد تلكم الدول المتقدمة يتعـين عليـه أن يـتعلم لغـة 
وكان مـن نتيجـة ذلـ  أن ارتفعـت األصـوات التـي تنـادي بتعلـيم اللغـة   ها.الدولة قبل الذهاب إلي

األجنبيــــة لألطفــــال منــــذ نعومــــة أظفــــارهم بادعــــاء أن إتقــــان اللغــــة األجنبيــــة إنمــــا يــــتم فــــي هــــذه 
المرحلة، حتى إن بعـض المـدارس أخـذت تعلـم بعـض المـواد العلميـة لألطفـال باللغـة األجنبيـة، 

يهــا منــذ نعومــة أظفــاره لتســهل عليــه دراســتها فــي المراحــل علــى أســاس أن يتعــرف الطالــب عل
    المتقدمة.

وممــا هــو جــدير بالــذكر أنــه قبــل مــا يزيــد علــى  مئــة عــام نظــم حــافظ إبــراهيم هــذه القصــيدة، 
بعـد الحملـة الجـائرة ضـد اللغـة الفصـحى التـي أثارهـا المستشـرقون  (1603)وبالتحديد فـي عـام 

عربيــة ضــد اســتعمال اللغــة الفصــحى فــي الكتابــة ومنــاداتهم والمســتعمرون وأذنــابهم مــن أبنــاء ال
 باستعمال العامية. 

التعبيـر ورد الشاعر حافظ إبراهيم على من ادعى أن اللغة الفصحى لم تعد قادرة على 
، كيـف يقولـون ذلـ  وهـي التـي وسـعت كتـاب اع الكـريم وعبـرت عن متطلبات العصر الحديث

التعبيـــر بـــبعض  ، كيـــف تضـــيق اليـــوم عـــنيـــدن المجعـــن كـــل الموضـــوعات التـــي شـــملها القـــرآ
 .المخترعات الحديثة

ســم فــي دمــاء لغــة ، وهــو ينفــث الدم إال لتمســكه بلغتــه وحرصــه عليهــاويقــول إن الغــرب لــم يتقــ
ذا ماتت فالالعرب بغية قتلها، وما على أهلها إال أن ينقذوها أمـل لهـا ولهـم فـي الحيـاة مـن  ، وا 

 .جديد
 :ة العربية وهي تتحدث عن نفسهاوها هو يقول بلسان اللغ

 فهل سألوا الغواص ين صدفاتي أنا البحر في أحشائه الدر كامن
 وما ضقت ين اي بـه ويظات        وسعت كتاأ اهلل لفظًا وغايـة

 وتنسـيق أسـماء لمختريات فكيف أضيق اليول ين وصف الة
 :ويخاطـب أبنـاء العـرب فيقــول      
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ن يز الدواء أساتي  حاسنيفيا ويحكل أبلى وتبلى م  ومنكل وا 
 أخاف يليكل أن تحين وفاتي  فـال تكلوني للزمـان فإننـي

 وكـل يـز أآوال بعز لغات  أرى لرجال الغرأ يزًا ومنعة
 ينادي بوأدي في ربيع حياتي  ؟ في جانأ الغرأ ناييأيطربكل

 :هم فيقولويعطي الدالئل على عزوف أبناء األمة عن لغت
 من القبر يدنيني بغير ممات   الجرائد مزلقاً أرى كل يول ب

 إلى لغـة لل تتصل بـرواة   أيهجرني آومي يفا اهلل ينهل
 لعاأ األفايي في مسيل فرات سرت لوثة االفرنج فيها كما سرى  

 مشـكلة األلـوان مختلفـات فجاءت كثوأ ضل سبعين رآعة
 

 :  تاب إلنقاذ اللغة العربية فيقـولرة الكويسـتثير همة الغيورين على اللغة العربية ويخاطب مباش
 بسطت رجائي بعد بسط شكاتي  إلى معشر الكتاأ والجمع حافل

 وتنبت في تلك الرموس رفاتـي      فإما حياة تبعث الميت في البلى
مـا ممـات ال آيامة بعـدق  ممـات لعمري لل يقـس بممات  وا 

ئة سنة ونحن نعاني الضعف ونناشـد أصـحاب حقًا ما أشبه اليوم بالبارحة ومنذ ما يزيد على م
ت تقـــف شــــامخة رغـــم العواصــــف ، التـــي مازالــــستصـــرل الغيــــارى علـــى اللغــــة القوميـــةالهمـــم ون
ود ، ومـــا نخشـــاه هـــو لـــيس علـــى اللغـــة ذاتهـــا التـــي ألفـــت مـــا يحـــا  بهـــا وخيـــرت الصـــمالعاتيـــة

هربــون إلــى الغــرب ، مــا نخشــاه هــو علــى أبنــاء األمــة العربيــة الــذين يقزمــون أنفســهم فيوالشــمول
 ويلوذون بأحضانهم متلبسين بلغة أجنبية ال جذور لها في تراثهم الحضاري ....

 
 ظاهرة الضعف في اللغة المستشرية بين أبناء األمة العربية: -0/0

لــم تكــن صــرخة الشــاعر حــافظ إبــراهيم الوحيــدة بعــد الحملــة الجــائرة ضــد اللغــة الفصــحى التــي 
رون وأذنـابهم مـن أبنـاء العربيـة ضـد اسـتعمال اللغـة الفصـحى فـي أثارها المستشرقون والمسـتعم

نمـــا علـــت صـــرخات متالحقـــة تلقـــي الضـــوء تـــارة علـــى  الكتابـــة ومنـــاداتهم باســـتعمال العاميـــة؛ وا 
لــدى الطلبــة وخريجــي المعاهــد والجامعــات، وتــارة أخــرى تناشــد الغيــورين  الضــعف المستشــري
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مالئهـا وتدريسـها، على اللغة للنهوض بها والعمل علـى إيجـاد السـ بل لتيسـير نحوهـا وصـرفها وا 
عداد مدرسيها.  وا 

صــيحات مــن هنــا وهنــا  انطلقــت تشــكو ضــعف الناشــئة فــي اللغــة ممــا هــو جــدير بالــذكر أن 
فيمــا  -العربيــة، وتشــير إلــى عقــم تعلــيم العربيــة فــي المــدارس، وكــان أول مــن التفتــوا إلــى ذلــ 

الذي يقول: "إن لغتنا العربيـة ال تـدرس  طه حسينمنذ ثالثينيات هذا القرن هو الدكتور  -نعلم
نمـــا يــدرس فيهـــا شــيء غريـــب ال صــلة بينــه وبـــين الحيــاة، وال صـــلة بينــه وبـــين  فــي مدارســنا وا 

 (.  7,ص1697التلميذ وشعوره وعاطفته")حسين,
اللغـة مـن أخطـر المشـكالت  أن مشـكلة تعلـيم سـهير القلمـاويوفي الخمسـينيات تـرى الـدكتورة 

عل من أخطر المشكالت مشكلة تعليم اللغـة لجيلنـا الناشـو، وحـديث هـذه المشـكلة ول" :إذ تقول
متشعب طويل، ولكن الذي ال يماري فيه أحد أن تعليم اللغة ألبنائنا بالشكل الـراهن لـم يـؤد إال 
إلى ضعف قدرتهم في التعبير، وضعف تأثرهم فـي الجمـال منهـا، وعجـزهم عـن أن يـؤثروا بهـا 

ويكفي أن نرى ما يقرؤه الطفل الفرنسي من نصـوص ممتـازة بـأقالم أعـالم  فيما يحاولون قوله،
إن  -األدب في لغته في كتابه المدرسي الصغير في سن الثامنة، وبين مـا يقـرؤه طفلنـا لـنحس

مشــكلة اللغــة فــي هــذا المضــمار، والحاجــة الملحــة إلــى درس ســريع للمشــكلة،  -كنــا مخلصــين
سـبيلها مـن جهـود, ذلـ  أن اللغـة، تلـ  األداة الضـخمة، وحلها في أقرب وقت، مهما يبـذل فـي 

وسيلة االتصال والعلم، إذا مـا عطلـت فـي مجتمـع، أو إذا مـا اعترضـت طريقهـا الصـعاب فـإن 
الفــرد، بــل المجتمــع كلــه يشــل ويقــف, فــال اتصــال وال علــم وال إعــالم يــدفع بحيويتــه إلــى التــدفق 

 .(17,ص1626")القلماوي,.والرقي والسير في ركب الحضارة
: "الظــاهرة إذ تقــول بنــت الشــاط وفــي الســتينيات تتعــالى الصــيحة نفســها علــى لســان الــدكتورة 

الخطيرة ألزمتنا اللغوية هي أن التلميذ كلما سار خطوة فـي تعلـم اللغـة العربيـة ازداد جهـاًل بهـا 
 ونفــورًا منهــا وصــدودًا عنهــا. وقــد يمضــي فــي الطريــق التعليمــي إلــى آخــر الشــوط فيتخــرج مــن
الجامعة وهو ال يستطيع أن يكتب خطابًا بسيطًا بلغـة قومـه.بل قـد يتخصـص فـي دراسـة اللغـة 
العربية حتى ينـال أعلـى درجاتهـا، ويعيبـه مـع ذلـ  أن يملـ  هـذه اللغـة التـي هـي لسـان قوميتـه 
ومـــادة تخصصـــه، كـــل درس يتلقـــاه أبناؤنـــا فـــي لغـــتهم العربيـــة ينـــأى بهـــم عنهـــا, ونـــرى اللغـــات 

هـــا أبناؤهـــا فـــي مدارســـهم العامـــة فيكســـبون مـــن كـــل درس معرفـــة جديـــدة بأســـرار األخـــرى يتعلم
ون بالعربية، أو يلقون أحاديـث فـي أنديـة ثقافيـة، ونقـرأ لهـم ر لغتهم، وتسمع أساتذة كبارا" يحاض
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ما يكتبون من بحوث ومقاالت، فتدر  ما يعـانون مـن إحسـاس بـاهظ بعقـدة اللغـة التـي تـرهقهم 
")بنــــــــت .ون أداة التعبيــــــــر الســــــــليم الطلــــــــق عــــــــن أفكــــــــارهم وآرائهــــــــمبالشــــــــعور بــــــــأنهم ال يملكــــــــ

 .(169، ص1671الشاطو,
( 1191) محمــود الســيدوتســتمر صــيحات الشــكوى فــي الســبعينيات فهــا هــو ذا الــدكتور      
:إن ثمــة تســيبًا قوميــًا لغويــًا يتجلــى فــي مختلــف جوانــب حياتنــا اللغويــة، إن فــي المــدارس يقــول

ن فـــي الجـــو العـــام فـــي خـــارج نطـــاق المـــدارس والمعاهـــد والجامعـــات، والمعاهـــد والجامعـــات، وا  
فلغتنا الفصيحة ال يمارسها المعلمون وال المتعلمـون، وال يمكـن اكتسـاب لغـة مـن غيـر ممارسـة 

"مظـاهر الضـعف فـي المسـتوى اللغـوي فـي آضـايا اللغـة التربويـة وتعزيز, وأوض  فـي كتابـه" 
 وطرائق عالجه.

" عن أسباب الضعف في اللغة العربيـة، ويرجعهـا فيض الخاطربه "في كتا أحمد أمينوتحدث 
إلــى ثالثــة أمــور: أولهــا طبيعــة اللغــة فهــي طبيعــة عســرة، وثانيهــا: المعلــم الــذي لــم يعــد إعــدادًا 
كافيًا، وثالثها المكتبة العربية فهي مكتبة ضعيفة فاترة ناقصة، وتناول مشـكلة التفتـيش والتقـويم 

-302,ص1620)أمـــين,. نعكس أثـــره علـــى التالميـــذ فيظهـــر ضـــعفهمفــي اللغـــة العربيـــة ممـــا يـــ
317). 

في المؤتمر التاسع التحاد المعلمين العرب الـذي  حسال الخطيأ ولنستمع إلى ما قاله الدكتور
: إن اإلنسان ليس فـي حاجـة إلـى روائـز تربويـة أو إحصـاءات (1679)عقد في الخرطوم عام 

يــة فــي انحــدار مســتمر، وأن الجامعــات ودور المعلمــين لكــي يســتنتج أن ســوية تعلــم اللغــة العرب
في األقطار العربية كلها تفرز سنويًا أعدادًا ضخمًة ممن يفتـرض أنهـم مختصـون بتعلـيم اللغـة 

 ،1662العربيــة، ومــع ذلــ  تــزداد نســبة األميــة اللغويــة ســنة بعــد ســنة عنــد هــؤالء. )الخطيــب،
 (.17ص

عشــرين، ومــع ازديــاد الغــزو الثقــافي العــالمي لهــذه ومــا نخشــاه ونحــن نســتقبل القــرن الحــادي وال
األمة وتحـول العـالم بأكملـه إلـى قريـة صـغيرة أو بيـت إلكترونـي بوسـاطة األقمـار االصـطناعية 

حقيقــة هــو أن تتســع الهــوة بــين  هواألقنيــة الفضــائية وشــبكات االتصــاالت اإللكترونيــة، مــا نخشــا
عضـهم، خاصـة وأن الشـكوى مـن ضـعف الطـالب اللغة العربية وأبنائها إلى درجة العداء عند ب

 والمتخرجين في الجامعة في مستوياتهم اللغوية التي انطلقت منذ نصف قرن قد تزايدت.    



12 

 

في تونس عـام  ""هادي نهربالنفس ذا  الوصف الذي جاء على لسان الدكتور  زوألشد ما يح
لغتنــا اليــوم كمئذنــة يلفهــا  لقــد صــارت" :( فــي نــدوة )اللســانيات واللغــة العربيــة( إذ قــال1677)

الغبـــار، فالنـــاطقون يضـــيقون بهـــا، ويهربـــون مـــن قواعـــدها وتراكيبهـــا، بـــل إن بعـــض المتعلمـــين 
تركيـب جملـة عربيـة سـليمة السـكنات والحركـات، واألنكـى مـن ذلـ  أننـا نـرى  نالعرب ال يعرفـو 

ل، ولســـانهم فصـــاحة القـــو  نبعــض طلبـــة الجامعـــات فـــي أقســام اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا ال يــدركو 
 ،1677،وشـهادتهم الجامعيـة." )نهـر بيلحن، ومعـارفهم اللغويـة علـى كـل المسـتويات ال تتناسـ

 (122ص
, فكيــف الحــال بطلبــة لبــة أقســام اللغــة العربيــة وآدابهــاا لــدى طذإذا كــان هــ :ونحــن نتســاءل هنــا

أحـايين كثيـرة بقية الكليات ممن يستخدمون اللغة العربية في نطاق تعلمهم، والذين يعدونها في 
 ؟ةعبئًا على اختصاصاتهم األصلي

: إذا كـان الصـينيون واليابـانيون يعتـزون بلغـتهم علـى  نتساءل ثانيـة بطريقـة أخـرى ونقـول ولكننا
مــا فــي كــل منهمــا مــن الصــعوبات، فمــا بالنــا نحــن العــرب، ولغتنــا تستصــرخنا كــل يــوم وتعــيش 

ستقبلنا، بل وجودنـا، فمـا بالنـا ننصـرف عنهـا بيننا، وهي لغة القرآن الكريم, وتراثنا وحاضرنا وم
ونــئن تحــت عرشــها وســموها وشــموخها ؟ وأيــن نحــن مــن الشــعب الصــيني الــذي عــاش عصــورًا 

قوميـة ويـتكلم أكثـر مـن   90طويلة من الفقر والجهل والمرض والتخلف، ويتـألف مـن أكثـر مـن
  فهـو يعتـز بلغتـه لغة وقد بل  عـدد حـروف لغتهـا القوميـة عشـرات األلـوف، وعلـى كـل ذلـ 90

 .ن نهضته العظيمة وشموخه وكبريائهالقومية ويحافظ عليها ألنها عنوا
وأيــن نحــن أيضــًا مــن اليابــانيين الــذين يدرســون لغــتهم القوميــة بكــل اعتــزاز فــي مراحــل التعلــيم 

 ( حرفــًا؟3200بتها, إذ ال يقــل عــدد حروفهــا عــن )وكليــات الجامعــة والمعاهــد كلهــا علــى صــعو 
الشعب األلماني الـذين يصـل بهـم االعتـزاز بلغـتهم القوميـة إلـى حـد رفـع الشـعار  وأين نحن من

 :1697/نيسان /عام 22األلمانية في  «دي فيلت»الذي أصدرته صحيفة 
 ؟«وية مع ضعف في اللغة األلمانيةثان ةال شهاد»                         

د أدركنــا خطــورة المشــكلة وأبعادهــا إننــا فــي ســورية قــ :نقــول وبكــل اعتــزاز كلــه وغيــره وأمــام ذلــ 
علــى لغتنــا العربيــة وأبنائنــا الطلبــة، ولهــذا فقــد كانــت ســباقة لمعالجــة المشــكلة، إذ أصــدر الســيد 

الذي نص علـى تـدريس  10/9/1673/ تاريخ 726رئيس الجمهورية المرسوم الجمهوري رقم /
الكليــات والمعاهــد كلهــا،  اللغــة العربيــة فــي المرحلــة الجامعيــة األولــى فــي ســنوات الدراســة وفــي
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والمتضـمن بالنهايـة "أنـه ال حصـول علـى شــهادة جامعيـة إال بالنجـاة فـي اللغـة العربيـة" والــذي 
مســـاعدة »إلـــى هـــدف أكبـــر مـــن النجـــاة والحصـــول علـــى الشـــهادة، أال وهـــو:  لهـــدف باألصـــ

علــى الطالــب الجــامعي علــى تقويــة ملكتــه اللغويــة وزيــادة ألفتــه مــع النصــوص العربيــة وحفــزه 
مقدمـــة المـــؤلفين فـــي منـــاهج اللغـــة العربيـــة لغيـــر «)ره وتعبيـــره.اعتمـــاد اللغـــة العربيـــة فـــي تفكيـــ
 (.1673المختصين بالجامعات السورية،

نــه لشــرف للباحــث أن يعــايش تــدريس اللغــة العربيــة لغيــر المختصــين فــي جامعــة دمشــق منــذ  وا 
لـ  التجربـة الرائـدة، التـي حتـى يومنـا هـذا، ويواكـب ت (1673)صدور المرسوم الجمهـوري عـام 

مناقشات والنـدوات تكاد تكون الفريدة من نوعها في وطننا العربي، ويشار  في االجتماعات وال
 .  التي تتعلق بها

ـــة بالمنظمـــة العربيـــة للتربيـــة  نجـــد الدراســـة التـــي أجرتهـــا علـــى المســـتوى العربـــي إدارة التربي
أجابــت عنــه خمــس عشــرة  ءيهــا اسـتفتاوقــد طبــق ف (1672)التــي نشــرت سـنة  والثقافــة والعلــول

دولــة عربيــة وقــد أجمعــت هــذه الــدول علــى أن تعلــيم اللغــة العربيــة فــي الــوطن العربــي يعــاني 
مشـــكالت تـــؤدي إلـــى ضـــعف تحصـــيل الطـــالب للغـــتهم القوميـــة، وهـــذا الضـــعف ســـببه عوامـــل 

 حو اآلتي: ورتبتها تنازليًا نذكر أهمها على الن (1)لخصتها لجنة إعداد وتحليل االستفتاء 
باسـتخدام اللغـة العربيـة  ىقلة عناية مدرسي اللغـة العربيـة وغيـرهم مـن مدرسـي المـواد األخـر ـ 1

 .الصحيحة
 القارئ المناسب للعصر.  جمنهج تعليم القراءة ال يخر ـ 2
 .  موضوعية في تقويم التعليم اللغوياالفتقار إلى أدوات القياس الـ 3

 ن عامية الطفل إلى اللغة الفصيحة.االنتقال الفجائي في التعليم مـ 4
 اضطراب المستوى اللغوي بين كتب المواد، بل بين كتب المادة الواحدة في الصف الواحد.ـ 2
 بعد اللغة التي يتعلمها التالميذ في المدارس عن فصحى العصر. ـ 9
عدا7  الكتب المقررة.  دـ قلة الدراسات العلمية التي تتخذ أساسًا لبناء المناهج وا 

 ضعف العناية بتطبيق الطرق التربوية الحديثة في تعليم اللغة. ـ 7
 .  باللغة وقلة اهتمام المعلمين بهاالمدرسية المتعلقة  طقلة المناشـ 6

                                           
: محمود رشدي خاطر ويوسف الحمادي ومحمد عبد الررممن مامرد ورتررع بانروا  : بإعداد االستفتاء وتحليله كل من قام(1)

 .م 1672متخصصين في اللغة الاربية القاهرة  ءاجتماع خبرا
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 قلة توافر مواد القراءة الحرة للتالميذ في مختلف المراحل. ـ 10
ب الجديــــة فــــي كثرة توصــــيات المــــؤتمرات الخاصــــة بــــالنهوض بتعلــــيم اللغــــة العربيــــة وغيــــاـــــ11

 تنفيذها.
 تأثير وسائل اإلعالم في الجهود التي تبذلها المدرسة في تعليم اللغة. ـ 12
 الضعف الظاهر في خطوط التالميذ وقلة العناية بإعداد مدرسين للخط العربي. ـ 13

طبقـوا اسـتفتاء علـى معلمـي اللغـة  محمـد المعمـوري واخـران نأتي بعد ذلـ  إلـى دراسـة قـام بهـا
ـــاحثون  ةالعربيـــ ـــد تلقـــى الب ـــة ، وق ـــدول العربي / اســـتفتاء مـــن 169/والمـــوجهين فـــي عـــدد مـــن ال

اســـتفتاء مـــن المـــوجهين وبعضـــهم يشـــار  فـــي إعـــداد الخطـــط والمنـــاهج، وقـــد  /49المعلمــين و/
سئل هؤالء جميعًا عـن األسـباب التـي يعـزون إليهـا ضـعف مسـتوى الطـالب فـي اللغـة العربيـة، 

 :  سبابوفيما يأتي نذكر أهم هذه األ
 غلبة العامية على الفصيحة. ـ 1
 غير حريصين على استعمال العربية الفصيحة في أثناء الدروس.  نـ المدرسو 2
 .تأثير البيئة والشارعـ 3
 إهمال أولياء األمور)وخاصة في األرياف والقرى( ألبنائهم. ـ 4

 .لمتخصصين في تعليم اللغة العربيةقلة المدرسين اـ 2
 .وغيرها ( ) قصص علمية ... ضعف اإلمكاناتـ 9
 انعدام المطالعة لضيق الوقت. ـ 7
 الثنائية اللغوية تخلق إنسانًا غير متمكن من أية لغة. ـ 7
 توفر الوسائل السمعية والبصرية.  ـ قلة6
 ( غير محكمة الترابط فيما بينها. البرامج )المناهجـ 10
 قلة استيعاب علوم العربية وخاصة علم المعاني.ـ 11
 (. 74-72ص, 1402إهمال الجانب الكتابي في التعليم االبتدائي .)طعيمة,ـ 12

معهــد بالتعــاون مــع  المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــول وثمــة دراســة ميدانيــة أجرتهــا
تناولــت هــذه الدراســة  محمــد المعمــوري واخــرانقــام بهــا  (1673)ســنة  بورآيبــة للغــات الحيــة

، كمــا نصــت عليهــا منــاهج ســبع دول عربيــة لتعلــيم اللغــة العربيــةداف الخاصــة بالتحليــل األهــ
 ،والمملكــة األردنيــة الهاشــمية ،والمملكــة العربيــة الســعودية ،العراقيــة ةوالجمهوريــ ،الكويــت :هــي
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، والجمهوريــة التونســية، والجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية ،والجهوريــة العربيــة الســورية
وكذل  معدل تكرار كل منهـا بـين الـبالد العربيـة،  / هدفًا،31ت/بلغوبعد عرض األهداف التي 

أن األهـداف  أوالهمـا:خلصت إلى نتائج، مـن أهمهـا مالحظتـان علـى قـدر كبيـر مـن األهميـة، 
اللســانية لتــدريس اللغــة العربيــة جـــاءت دالــة علــى نقــص فــي فهـــم طبيعــة اللغــة العربيــة وتعقـــد 

ى علـى نقـص فــي فهـم طبيعـة اللغـة البشـرية عامــة. بــل دالـة حتـ ؛وضـعها فـي المجتمـع العربـي
هــــي أننــــا ال نســــتغرب افتقــــار منــــاهج تعلــــيم اللغــــة العربيــــة إلــــى خطــــة متدرجــــة فــــي  وثانيهمــــا:

التحصــيل اللغــوي يراعــى فيهــا اكتســاب المهــارات اللغويــة األساســية تبعــًا لتطــور مراحــل عمــر 
ــــب أن يبلغــــه. ــــذي يــــراد مــــن هــــذا الطال ــــب والمســــتوى ال  ،1673 معمــــوري، وآخــــرون،ال) الطال

 (.27-13ص
"منـاهج اللغـة العربيـة فـي التعلـيل مـا نـدوة  خدمـة اللغـة العربيـة يومن بين الجهـود المبذولـة فـ

حتـى  6/7/1402التي عقدت في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من الجامعي"  لآب
لــوم، وشــار  فيهــا ممثلــون هـــ بالتعــاون مــع المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة والع13/7/1402

عـــن الـــدول العربيـــة إضـــافة إلـــى عـــدد كبيـــر مـــن العلمـــاء والخبـــراء فـــي شـــؤون اللغـــة العربيـــة 
، قــدم فيهـا مجموعــة مـن البحــوث بلغـت اثنــي دد مــن البـاحثين وأســاتذة الجامعـاتوشـجونها، وعـ

نــاء منــاهج عشــر بحثــًا تحــدثت عــن األســس العلميــة واللغويــة والنفســية والتربويــة واالجتماعيــة لب
اللغــــة العربيــــة، وســــبل تطــــوير منــــاهج تعلــــيم القواعــــد والقــــراءة واألدب والنصــــوص واإلمــــالء، 

ظهار مواطن ضـعف التعلـيم وكيفيـة معالجتـه مـن خـالل تطـوير تقا عـداد معلمـي اللغـة وا  ناتـه وا 
 .العربية

وكليــات : قيــام تعــاون وتكامــل بــين وزارة التربيــة النــدوة إلــى عــدد مــن التوصــيات منهــاوانتهــت 
التربيــة فــي إعــداد منــاهج اللغــة العربيــة ومعلميهــا، واإلفــادة مــن مشــروع الرصــيد اللغــوي الــذي 
أنجزتـه المنظمــة العربيـة للتربيــة والثقافـة والعلــوم مـع وضــع قائمـة متدرجــة تـوزع المفــردات علــى 
م كــل صــف دراســي فــي كتــب القــراءة لتالميــذ المرحلــة االبتدائيــة، وزيــادة نصــيب القــرآن الكــري

والحـــديث، وتوحيـــد قواعـــد اإلمـــالء فـــي الـــوطن العربـــي، وتوطيـــد التعـــاون بـــين الـــبالد العربيـــة 
رجيــة والداخليــة التــي تهــدد وتوحيــد الجهــود للنهــوض باللغــة العربيــة وحمايتهــا مــن األخطــار الخا

 .  كيانها
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إليجــاد برنــامج عالجــي  1191الباحــث أحمــد كنعــان فــي يــال  وكــذل  الدراســة التــي قــام بهــا
اإلعدادي مستخدمًا طريقة التعلم الذاتي المبـرمج  لذليل الصعوبات اإلمالئية طبقه على األو لت

ومســـتفيدًا مـــن تقانـــات تربويـــة متعـــددة، وقـــد أشـــارت النتـــائج إلـــى تفـــوق طريقـــة الـــتعلم الــــذاتي 
ـــا  مشـــروعا دراســـتين  ـــم اإلمـــالء بدرجـــة عاليـــة، وهن ـــى الطرائـــق التقليديـــة فـــي تعل المبـــرمج عل

عدان في كليـة التربيـة لتطبيـق بـرامج جديـدة معـدة وفـق الطرائـق التفاعليـة علـى طلبـة علميتين ت
 ( بإشراف الباحث ذاته. 2004التعليم األساسي في عام )

أمــا علــى الصــعيد المحلــي فــي ســورية فقــد أصــدر رئــيس الجمهوريــة العربيــة الســورية المرســوم 
يس اللغـة العربيـة فـي المرحلـة الذي نص علـى تـدر  10/6/1673/ تاريخ 726الجمهوري رقم /

الجامعية األولـى فـي سـنوات الدراسـة الجامعيـة وفـي الكليـات والمعاهـد كلهـا المتضـمن بالنهايـة 
جامعيـة إال بالنجـاة فـي مقـرر اللغـة العربيـة، الـذي هـدف باألصـل  ةأنه ال حصول على شـهاد

لـب الجـامعي علـى إلى هدف أكبر من النجاة والحصـول علـى الشـهادة أال وهـو "مسـاعدة الطا
تقويــة ملكتــه اللغويــة وزيــادة ألفتــه مــع النصــوص العربيــة وحفــزه علــى اعتمــاد اللغــة العربيــة فــي 

 تفكيره وتعبير". 
فـــي مبنـــى نقابـــة  نـــدوة خاصـــة بتـــدريس اللغـــة العربيـــة لغيـــر المختصـــينوكـــذل  عقـــدت     

تمـين بشـؤون اللغـة عرض فيها عدد من الباحثين والخبـراء والمه 1677/آذار/7-2المعلمينبين 
عـداد مـدرس اللغـة العربيـة  تالعربية أوراق عمل تناول )األهـداف والمنـاهج والكتـاب والطرائـق وا 

واالمتحانات(، وأوصت الندوة بضرورة النهوض بتدريس اللغة العربية لغير المختصـين واألخـذ 
جامعـة دمشـق ( عقـد فـي رحـاب 1664بيد الطلبة الجامعيين إلتقان لغتهم القومية، وفـي عـام )

بــدعوة مــن المجلــس األعلــى لرعايــة الفنــون واآلداب )نــدوة النحــو والصــرف( فــي كليــة اآلداب 
والعلوم االجتماعية في سورية، هدفت إلى معالجة تدني مسـتوى طـالب قسـم اللغـة العربيـة فـي 
مادة النحو والصرف وخرجت الندوة بمجموعة من التوصـيات أكـدت أهميـة اللغـة العربيـة نطقـًا 

كتابـــًة وطريقـــًة وأســـلوبًا ودعـــت إلـــى ضـــرورة تقويـــة الـــروابط بـــين الطالـــب ولغتـــه القوميـــة عـــن و 
طريق إعادة النظر بالمنـاهج واألسـاليب والتقنيـات التربويـة والطرائـق المسـتخدمة فـي التـدريس، 

اجتمــا  ( عقــد 1669الجــامعي، وفــي عــام ) لســواء أكــان ذلــ  فــي التعلــيم الجــامعي أم مــا قبــ
ــراء تطــوير ــي دمشــق خب ــة ف ــة العربي ــدريس اللغ بــدعوة مــن المنظمتــين اإلســالمية  أســاليأ ت

والعربية للتربية والثقافة والعلوم، وعلى مدى أسبوع كامل مـن شـهر آذار تمـت مناقشـة التقـارير 
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المقدمـــة، حيـــث أكـــد الخبـــراء أهميـــة النهـــوض بتـــدريس اللغـــة العربيـــة عربيـــًا وعالميـــًا بـــدءًا مـــن 
ي وحتى نهاية التعليم الجامعي وفق أحـدث الطرائـق واألسـاليب والتقانـات مرحلة التعليم األساس

علـى عينـة ( 1111أحمد كنعان في يـال ) الباحثقام بهـا دراسة سابقة  وفيالتربوية الحديثة. 
من طلبة جامعة دمشـق مـن االختصاصـات جميعهـا الـذين يدرسـون مقـرر اللغـة العربيـة طـوال 

تبين أنهم يعانون ضعفًا واضحًا في اللغة العربية، وهـذا مـا  ( سنوات2أو 4دراستهم الجامعية )
ـــين قـــام بهمـــا الباحـــث، حيـــث تبـــين أن  ـــدانيتين الســـابقتين اللت ـــائج الدراســـتين المي ـــه نت دلـــت علي

%/ قـالوا إنهـم ال 39%/ من طلبة الجامعة يعانون ضعفًا كبيرًا في لغـتهم القوميـة مقابـل /49/
%/ مــن الضـعفاء بــأن ضــعفهم يعـود إلــى مرحلــة مــا 29يعـانون مــن هــذا الضـعف، حيــث أكــد /

قبـــل الجامعة)مرحلـــة التعلـــيم العـــام (، وحملـــوا المنـــاهج وطرائـــق التـــدريس وقلـــة خبـــرة المدرســـين 
 %/.70%إلى20وكفاءتهم، ونقص تقانات التعليم مسؤولية ذل  بنسبة تتراوة بين /

كانـت اإلجابـات علـى النحـو ولدى سؤال الطلبة عن كيفية معالجة هـذا الضـعف بـرأيهم،       
 اآلتي:

 إقامة دورات تدريبية ترميمية للطالب الضعاف في اللغة العربية في الجامعة.-
 تخصيص وقت للمحادثة والمناقشة مع مدرسي اللغة العربية.-
 تنمية حب المطالعة والتعلم الذاتي لدى الطالب الجامعي.-
 فية.ربط اللغة العربية بتخصص الطالب وبحياته الوظي-
 إيجاد المدرسين األكفاء المهتمين باللغة العربية والراغبين بالتدريس الجامعي.-
 اعتماد المراجع المالئمة للغة العربية التي تساعد الطالب الضعيف على تالفي ضعفه.-
 توفير التقانات الحديثة، والطرائق التربوية التي ترغِّب الطالب في حضور الدروس. -
لغويــة، وتكليــف الطــالب بحلقــات بحــث أو أنشــطة تعــزز تعلمهــم فــي اللغــة زيــادة المناشــط ال-

 العربية.
 تدرج المعلومات في المناهج المقررة، وتوزيعها على السنوات الجامعية األربع.-
عــدم الســماة للطــالب فــي التحــدث إال باللغــة العربيــة، وكــذل  أعضــاء الهيئـــة التدريســية فــي -

 تلفة.أثناء المحاضرات واألنشطة المخ
ـــة لغيـــر المختصـــين، - ـــى أربـــع ســـاعات أســـبوعية لمقـــرر اللغـــة العربي زيـــادة عـــدد الســـاعات إل

 وتوزيعها بين النظري والتطبيقي واألنشطة المتنوعة الصفية وغير الصفية.
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اإلفــادة مــن اإلعــالم، والتشــجيع علــى إقامــة نــدوات اختصاصــية لمعالجــة الضــعف فــي اللغــة -
 العربية.

الباحث سؤااًل إلى الطلبـة لمعرفـة السـبل الكفيلـة لتحبيـب اللغـة العربيـة إلـى وأمام ذل  كله وجه 
 نفوسهم فكانت اإلجابات متنوعة منها:

 تحدث مدرسي المقررات الجامعية جميعهم باللغة العربية الفصيحة.-
إقامـــــة بعـــــض المســـــابقات حـــــول موضـــــوعات المنهـــــاج المقـــــرر أو إجـــــراء مســـــابقات شـــــعرية -

 اللغة العربية، ومن  المتفوقين فيها جوائز تعزيزية مالئمة.وتعبيريةمتنوعة في 
زيادة التدريبات التطبيقية خاصة في النحو والصرف، ووضعها في بـرامج الحاسـوب وتمكـين -

 الطلبة من التعامل معها.
 تطوير األساليب والتقانات والطرائق التربوية المستخدمة في التدريس.-
 األنشطة.  احتواء المنهاج على المزيد من-
تطـــوير االمتحانـــات وتنويعهـــا بمـــا يشـــمل فـــروع اللغـــة العربيـــة ويراعـــي الفـــروق الفرديـــة عنـــد -

 الطالب.
تـــوفير المـــدرس النـــاج  القـــادر علـــى معالجـــة جوانـــب الضـــعف المختلفـــة عنـــد الضـــعفاء مـــن -

 الطالب، والمتمتع بأسلوب تربوي بعيد عن السخرية والتهكم.
ــــــى- ــــــى النحــــــو عل ــــــز عل ــــــين  عــــــدم التركي ــــــع ب ــــــة األخــــــرى والتنوي ــــــروع اللغــــــة العربي حســــــاب ف

 البالغةوالقصة وفنون األدب بشكل عام.
 إيجاد المراجع المالئمة والمشجعة على المطالعة والتعليم الذاتي.-
 ربط اللغة العربية بالتخصص العلمي وبالحياة اليومية والوظيفية.-
 

به مجمع اللغـة العربيـة فـي دمشـق  ميقو  ومن الجهود المنظمة أيضًا في خدمة اللغة العربية ما
التــي أقامهــا بدمشــق بالتعــاون مــع وزارتــي التعلــيم  "نــدوة اللغــة العربيــة والتعلــيل"ومــن بــين ذلــ  

، وقــد تضــمنت أبحاثــًا عديــدة بلغــت ثالثــة 2000/ تشــرين األول/ 22-22العــالي والتربيــة مــن 
اللغـــة العربيــة فــي مراحـــل  وعشــرين بحثــًا، عرضــت فـــي عــدد مــن المحـــاور منهــا منــاهج تعلــيم

التعلــيم المختلفــة االبتدائيــة واإلعداديــة والثانويــة والجامعيــة للمختصــين بهــا وغيــر المختصــين، 
ـــم اللغـــة العربيـــة والكتـــاب  وأســـاليب تـــدريس اللغـــة العربيـــة للمختصـــين وغيـــر المختصـــين، وتعل
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ة وتعلمهـــا من)أجهـــزة المدرســـي والجـــامعي، والعوامـــل الخارجيـــة المـــؤثرة فـــي تعلـــيم اللغـــة العربيـــ
إعـالم وأســرة وبيئــة منزليــة وانتشــار العاميــة و المناشــط وغيــر الصــفية، ومــؤثرات أخــرى مختلفــة 
كالالفتات واإلعالنات والمكتبات ...(، وانتهت الندوة إلى عـدد مـن التوصـيات أكـدت بمجملهـا 

عــــداد  ضــــرورة خدمــــة اللغــــة العربيــــة والنهــــوض بهــــا، وتحــــديث مناهجهــــا وأســــاليب تدريســــها، وا 
 معلميها وتظافر الجهود للتخلص من المؤثرات الخارجية في تعليمها وتعلمها.

ومن الجهود المنظمة التي قامت بـه المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم فـي ميـدان خدمـة 
أحمــد طــاهر والـدكتور  محمــود رشــدي خــاطراللغـة العربيـة تلــ  الدراسـة التــي قـام بهــا الـدكتور 

 " تطوير منـاهج تعلـيل القـراءة فـي مراحـل:( عنوانها1673)عام  حسن شحاتهتور والدك مكي
القـراءة فـي الـوطن  مقـدموا مـن خاللهـا تصـورًا لمنـاهج تعلـيو ، التعليل العال فـي الـوطن العربـي"

 العربي عبر مراحل التعليم العام . 
ــاهج " :(عنوانهــا1677)عــام  محمــود الســيدوكــذل  الدراســة التــي قــام بهــا الــدكتور  تطــوير من

"، قـدم مـن تعليل القوايد النحوية وأساليأ التعبير في مراحل التعليل العال فـي الـوطن العربـي
 خاللها تصورًا عامًا لمناهج تعليم النحو في مراحل التعليم العام في الوطن العربي. 

بهـــدف  (1670)بـــإجراء دراســـة فـــي عـــام مركـــز بحـــوث المنـــاهج بدولـــة الكويـــت وكـــذل  قـــام 
ئيـة والمرحلـة المتوسـطة، والصـف األول صل إلى مـادة مقترحـة لالمـالء فـي المرحلـة االبتداالتو 

. وقد تم التوصل إلى المقرر المقترة لمادة اإلمالء مـن خـالل دراسـتين إحـداهما نظريـة الثانوي
ـــ ـــت الدراســـة النظري ـــة ميدانيـــة، حاول ـــدان اإلمـــالء  ةوالثاني اإلفـــادة مـــن البحـــوث الســـابقة فـــي مي

المبذولة إلصالة الرسم العربي وتيسيره قديمًا وحديثًا والمقررات الحالية لمادة اإلمـالء  والجهود
 :  يدانية فقد أخذت ثالثة مسارات هي، أما الدراسة المبالمرحلتين االبتدائية والمتوسطة

ـــ1 ـــ ـ ـــة مـــن التالميـــذ فـــي المـــرحلتين االبتدائي ـــد األخطـــاء الشـــائعة فـــي اإلمـــالء لـــدى عين ة تحدي
 .ة والصف األول الثانويوالمتوسط

ــــ 0 ــــوييـ ــــة والمتوســــطة  نتعــــرف آراء بعــــض المدرســــين والمشــــرفين الترب فــــي المراحــــل االبتدائي
فـي اإلمـالء التـي تواجـه  من خالل استبانات عن مادة اإلمالء، والمشكالت األساسـية ةوالثانوي
 .التالميذ
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دائي ألنـه يشـمل نهايـة المرحلـة : األول لتالميذ الصف الرابع االبتبناء اختبارين في اإلمالءـ 3
، وقــد بنــي االختبــاران علــى أســاس مايــد رس اني لتالميــذ الصــف الثــاني المتوســطاالبتدائيـة، والثــ

 .  ؤالء التالميذ من مقررات إمالئيةله
، ل إلــى عــدد مــن المهــارات اإلمالئيــةومــن خــالل نتــائج الدراســتين النظريــة والميدانيــة تــم التوصــ

عاملين في الميدان بهدف الوقوف على آرائهـم فيمـا يتصـل بتوزيـع طرحت على مجموعة من ال
 .  الثانوي لهذه المهارات اإلمالئية على الصفوف الدراسية من األول االبتدائي حتى األو 

تيسـير تعلـيل " :عنوانهومن الجهود التي قام بها مجمع اللغة العربية في دمشق المؤتمر األول 
ـــد فـــي دمشـــق مـــن  النحـــو" ، وقـــد تضـــمن عـــددًا مـــن 2002/تشـــرين األول /31-27الـــذي عق

ــــــاً 27البحــــــوث بلغــــــت/ ــــــي محــــــاور عــــــدة منه/ بحث ــــــيم النحــــــو وتيســــــيره       ا، نظمــــــت ف أســــــس تعل
التربويـــة والنفســـية والمنطقيـــة(، ومشـــكالت تـــدريس النحـــو وســـبل تيســـير تعلـــيم مباحـــث النحـــو )

ـــف المراحـــل الدراســـية ووســـائل تيســـ فـــي مرحلـــة التعلـــيم يرها وأســـاليب تـــدريس النحـــو فـــي مختل
فــــي اللغــــة العربيــــة ولغيــــر  ن( والثــــانوي والجامعيــــة للمختصــــييــــة واإلعداديــــةاالبتدائاألساســــي )

، وانتهـى المـؤتمر بتوصـيات شـاملة ركـزت علـى أهميـة صين بها ولغير الناطقين بالعربيةالمخت
بـالنحو الـوظيفي النحو في استقامة اللسان العربـي كالمـًا وكتابـًة وتعبيـرًا، ودعـت إلـى االهتمـام 

عداد المعلمين إعدادًا جيداً   .للنطق بالفصيحة وبمختلف المواد في المراحل التعليمية وا 
"اللغــة العربيــة فــي مواجهــة وكــذل  عقــد المــؤتمر الثــاني لمجمــع اللغــة العربيــة بدمشــق عنوانــه 

، وقـد تضـمن عــددًا مـن البحـوث بلغــت بدمشـق 2003/ تشــرين األول/ 23-20مـن  المخـاطر"
ـــًا نظمـــت فـــي محـــاور عـــدة منهـــا؛ المحـــور األول الـــذي تحـــدث عـــن المخـــاطر مـــن 24/ / بحث
كانتشــار العاميــة فــي مختلــف وســائل اإلعــالم (، واســتبدال لــداخل والخــارج ووســائل مجابهتهــا )ا

اللغــات األجنبيــة باللغــة العربيــة فــي الالفتــات وأســماء المحــال والعالمــات التجاريــة للمنتجــات، 
طـــاء اللغويـــة فـــي الكثيـــر فيمـــا يكتـــب ويـــذاع، وســـوء أســـاليب تعلـــيم اللغـــة وتفشـــي اللحـــن واألخ

العربية، واقتصار المدارس والجامعات والمعاهد العليا في بعض األقطار العربية علـى تـدريس 
ــــدعوات  ــــة ومناهضــــتها، وال ــــة، ومحــــاوالت إفســــاد اللغــــة العربي ــــة باللغــــات األجنبي المــــواد العلمي

لعربية الفصيحة، واستبدال العاميـة بهـا، والعولمـة وهيمنـة ثقافـة المشبوهة لالعراض عن اللغة ا
 .  ياء على الثقافات األخرى ولغاتهااألقو 
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والمحـــور الثـــاني ركـــز علـــى دور مجـــامع اللغـــة العربيـــة فـــي حمايـــة العربيـــة عـــن طريـــق وضـــع 
لقـــاء  المصـــطلحات وتوحيـــدها، وتيســـير علـــوم العربيـــة ووســـائل تعليمهـــا، ونشـــر كتـــب التـــراث وا 

ء الشــائعة محاضــرات ونشــر المقــاالت وبــث األحاديــث اإلذاعيــة والتلفزيــة، وتصــحي  األخطــاال
. وكان المحور الثالث بعنـوان "اللغـة العربيـة وآفـاق المسـتقبل" وقـد ركـز وتقويم أساليب الترجمة

علـى تعريــب الحاسـوب لتيســير التعامـل معــه واالسـتعانة بــه لتعلـيم اللغــة العربيـة وعلومهــا لغيــر 
قين بهـــا، وللترجمـــة اآلليـــة مـــن العربيـــة إلـــى اللغـــات األجنبيـــة وبـــالعكس، وعالميـــة اللغـــة النـــاط

مكاناتهــا فــي اســتيعاب العلــوم الحديثــة  العربيــة ومكانتهــا بــين لغــات العــالم الواســعة االنتشــار، وا 
مؤكـدة  ر، وجاءت التوصيات في نهاية المـؤتمتوليد المصطلحات العلمية العربيةوقدرتها على 

 .هذل  كل
العربيــة وضــعف أبنــاء ويحــق لنــا أن نتســاءل أمــام هــذا الواقــع ونحــن نــرى تــدهور مســتوى اللغــة 

أصـــابع االتهـــام تشـــير إلينـــا جميعـــًا، هـــل النظـــام التعليمـــي هـــو ؟ و مـــن المســـؤول، األمـــة بلغـــتهم
، أم الطالب الـذي يتكبـد أعبـاء كثيـرة مـن كثـرة نحن نشهد كل يوم مؤتمرات لتطويره، و المسؤول
ج والدروس الخصوصية والترغيب في اللغات األجنبية للزج به في بحـر التكنولوجيـا مـن المناه

أم أن المتهم هو المـدرس الـذي يتخـرج  وإليجاد فرصة عمل بعد التخرج؟ أجل عصرية المعرفة
فـــي كليتـــه ضـــعيف المســـتوى يشـــرة مادتـــه الفصـــحى بلهجـــة عاميـــة ممـــا يفقـــده ثقـــة طالبـــه فـــي 

 المادة التي يدرسها.
أن  27/11/2007على أحـد مواقـع االنترنيـت بتـاريخ  محمد محمود أبو القاسل ى الدكتوروير 

ـــدني مســـتوى الخـــريجين نمـــا يشـــمل مختلـــف العلـــوم ت ـــى اللغـــة العربيـــة فقـــط؛ وا  ، ال يقتصـــر عل
غتنــا القوميــة ويحمــل المســؤولية إلــى وســائل اإلعــالم التــي تهــتم بالثقافــة باللغــات األجنبيــة دون ل

الفصـــحى علــى أنـــه متــأخر وغيـــر ، باإلضـــافة إلــى تصـــوير مــن يتحــدث التــي هــي لغـــة القــرآن
، وكــذل  مــا تفعلــه بعــض األســر فــي توجيــه أبنائهــا لمــدارس اللغــات مــن صــغرهم ممــا متطــور
 .ناه الغرب من المؤسسات التعليمية، وهذا ما يتملبًا في هويتهم العربية وثقافتهميؤثر س

ــار حامــد هــالل ورويــرى الــدكت ــد الغف صــحى تعــود إلــى محاصــرة أن كثــرة األخطــاء فــي الف يب
، حيــث يســتمع الطالــب إلــى المحاضــرة بالفصــحى ثــم يخــرج مــن العاميــة لهــا، وازدواجيــة التلقــي

لغــة ، و يــث اتجــه فهــي لغــة الشــارع المنتشــرة، ولغــة البيــتقاعــة الــدرس فيجــد أن العاميــة تلفــه ح
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خـــتالط التعبيـــرات العاميـــة ، ومـــن هنـــا تقـــع األخطـــاء نتيجـــة ااإلعـــالم فـــي كثيـــر مـــن األحـــايين
 .  بالفصحى

، فمــا أســباب هــذا الضــعف غــة العربيــةوهــذا كلــه أدى إلــى ضــعف الطــالب العــرب فــي مــادة الل
 ؟مستوى اللغة العربية عند الطالب وما الحلول لرفع
فــي أرجــاء ( أن الصــيحات ال تــزال تنطلــق 2007) صــالع يبــد العزيــز النصــار ويــرى الــدكتور

الــوطن العربــي تشــكو كثــرة األخطــاء اللغويــة التــي يرتكبهــا تالميــذ المــدارس وطــالب الجامعــات 
ت فــــي المؤسســــات الحكوميـــــة ، ويقــــع فيهـــــا خريجــــو الجامعــــاهم اليوميــــةفــــي مختلــــف نشــــاطات

مـا جعـل ، مته وفـي اإلعـالم بوسـائله المتعـددة، وفي الميـدان التعليمـي بمختلـف مسـتوياواألهلية
. هـذه الظـاهرة علـى مختلـف المسـتويات، وتزداد الحاجة إلـى معالجـة سوء يومًا بعد يومالحال ت
مهتمــين والمعلمــين وأوليــاء أصــب  الخطــأ فــي اللغــة همــًا يــؤرق جفــون ال" :محمــود يمــاريقــول 

لضــعف فــي ، وضــجت الشــكوى مــن هــذا ااألمــور، وأســاتذة الجامعــات، والغيــر مــن أبنــاء األمــة
، والمجــــامع بــــأن هــــذا ة، وتنــــادت الصــــحف، والنــــدوات، والمــــؤتمراتكثيــــر مــــن البلــــدان العربيــــ

ـــــة وا ـــــى األمـــــة، الضـــــعف أصـــــب  بدرجـــــة يهـــــدد اللغـــــة العربي قعـــــًا ومســـــتقباًل، يخشـــــى منـــــه عل
 .وشخصيتها، وعقيدتها، وكيانها، وصلتها بتراثها وجذورها"

انتشـار  ةوقد تعددت أسباب ظاهرة ضعف الطالب في اللغة العربية فهنا  من يـرى أنهـا نتيجـ
. والشـارع، وهنا  مـن يرجعهـا إلـى ثنائيـة اللغـة بـين المدرسـة والبيـت العامية في الوطن العربي

بســبب ســـوء تصـــميم ومــن البـــاحثين مــن يـــرى أن ضـــعف الطــالب فـــي اللغـــة العربيــة إنمـــا هـــو 
بواقـع الطــالب  ، كمـا أن الكتــب المدرسـية ينقصـها عنصـر التشــويق واالرتبـاطالمنـاهج الدراسـية

، وهنـــا  مـــن يقـــول إنهـــا تعـــود إلـــى المعلـــم تـــه ومتطلبـــاتهم، وتـــأخر أســـاليب تقـــويم الطـــالبوحيا
، ومـنهم مـن يرجعهـا إلـى الطالـب نفسـه وعـدم جديتـه ورغبتـه فـي إدرا  له وطريقة تدريسـهوتأهي
لفــة مســؤولية ، وهنــا  مــن يحمــل اإلعــالم ووســائله المختهــارات األساســية فــي اللغــة العربيــةالم

 .خطيرةهذه الظاهرة ال
ثالثــًا: ســبل معالجــة التحــديات المعاصــرة للغــة 

 العربية:

نظرًا لذل  الضعف المتنامي في اللغة العربية في أوساط فئات وشـرائ  المجتمـع بعامـة،       
ومجتمع الطالب والطالبات بخاصة، فإن الحاجة تبدو ماسة اآلن ـ وأكثر من أي وقت مضـى 
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الضــعف، وفــي البحــث الجــاد عــن الحلــول الممكنــة  ـــ فــي الوقــوف بحــزم وعــزم لوضــع حــد لهــذا
لمعالجة أوجـه القصـور فـي التعلـيم ، وفـي اإلعـالم، وفـي جميـع الـدوائر والمؤسسـات الحكوميـة 
واألهليــة التــي تشــتر  فــي تغذيــة هــذا الضــعف واســتمراره، حتــى ال تصــب  اللغــة العربيــة غريبــة 

المتخصصـة، أو األوسـاط الرسـمية  على أبنائها، أو أن ينحصر اسـتخدامها فـي أوسـاط النخبـة
 الخاصة.
ذا لم يتدار  المثقفون والتربويون هذه المشكلة، ويسعوا إلى عالجهـا والحـد مـن آثارهـا،        وا 

فــإن العواقــب ســتكون وخيمــة علــى المشــهدين الثقــافي والعلمــي. فضــعف الطــالب لغويــًا يعنــي 
التواصـل العلمـي مـع مصـادر المعرفـة،  قصورًا في أداء مهامهم الثقافيـة والعلميـة، وقصـورًا فـي

وقصــورًا ثقافيــًا يحــد مــن انتفــاعهم بالرصــيد العلمــي الزاخــر ألمــتهم واألمــم األخــرى، وضــعفًا فــي 
القـــدرة علـــى اإلضـــافة إلـــى هـــذا الرصـــيد، وفـــوق ذلـــ  ضـــعفًا فـــي ارتبـــاطهم بـــدينهم اإلســـالمي 

 وتراثهم العربي.
ر عزتهـــا وكرامتهـــا، فـــإن علـــى وزارة التربيـــة وبمـــا أن اللغـــة العربيـــة تمثـــل هويـــة األمـــة ومصـــد

والتعلـــيم أن تنســـق بـــين جهودهـــا التـــي تبـــذلها فـــي ميـــدان الحفـــاظ علـــى اللغـــة العربيـــة وتطـــوير 
تعليمهــا وتعلمهــا، وأن تبحــث فــي  نتــائج الضــعف فــي اللغــة العربيــة، وفــي بيــان مــدى خطورتــه 

ث فــي الســبل العلميــة والتربويــة علــى مســتقبل اللغــة ومســتقبل األمــة. كمــا أن علــى الــوزارة البحــ
الحديثـــــة لعـــــالج الضـــــعف اللغـــــوي لـــــدى طـــــالب التعلـــــيم العـــــام، وتعـــــرف أســـــباب تعثـــــر تنفيـــــذ 
التوصـيات والخطــط والمناشــط التــي ســبق أن اقترحــت مـن جهــات عــدة لعــالج مشــكلة الضــعف 

عــــداد وتنفيــــذ البــــرامج واألنشــــطة العلميــــة والتقنيــــة واإلعالميــــة المعينــــة علــــى  عــــالج اللغــــوي، وا 
 الضعف اللغوي في البيئة المدرسية.

، فإن عالج ضعف الطـالب فـي اللغـة العربيـة ممكـن وغيـر عسـير؛ لكنـه يحتـاج إلـى وفي رأي
درا  بخطـــــورة المشـــــكلة أواًل، وبســـــرعة المعالجـــــة ثانيـــــًا، وبتضـــــافر الجهـــــود وتعـــــاون  وعـــــي وا 

جهـود إلـى قـرارات شـجاعة المخلصين والغيورين على هذه اللغة ثالثًا. وفوق ذل  تحتـاج تلـ  ال
تتــرجم نتائجهــا إلــى بــرامج وأنشــطة وخطــط ترتقــي بتعلــيم اللغــة العربيــة داخــل المدرســة، وتهــتم 

 بسالمتها خارج المدرسة.
إن علـــى وزارة التربيـــة والتعلـــيم أن تســـعى إلـــى إبـــراز مكانـــة اللغـــة العربيـــة فـــي نفـــوس الناشـــئة 

عمــل جاهــدة علــى تنميــة حبهــا فــي نفوســهم، والطــالب فــي مراحــل التعلــيم العــام جميعهــا، وأن ت
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وتقويــة اعتــزازهم بهــا، وتكــافىء المبــدعين والمبـــرزين فيهــا، وتحاســب الــذين يتعمــدون اإلســـاءة 
إليها في البيئة التعليمية. أخيرًا: ال بد من االهتمام بتنمية ميول واتجاهـات الطـالب نحـو اللغـة 

تي تشير إلى  أن رفعـة األمـم مـن رفعـة لغتهـا، العربية، وأن تنتشر في بيئة التعليم الشعارات ال
وقوتهــا مــن قــوة لغتهــا، وانتشــارها مــن انتشــار لغتهــا، وأن اللغــة العربيــة تعــد اللغــة الحيــة األبــرز 
واألكمل واألشرف في سياق لغات العالم اإلنساني بالنظر إلـى أن اع قـد اختارهـا لتكـون وعـاًء 

قــول تعالـــى فــي محكــم التنزيــل فــي تشــريف اللســـان لكالمــه تعــالى فــي كتابــة المحكــم المبــين. ي
نه لتنزيل رأ العالمين، نزل به الروح األمين، يلى آلبك لتكـون مـن المنـذرين،  العربي:  وا 

 [.162-162الشعراء:] بلسان يربي مبين
( لقــد حــذر علمــاء اللغــة والنقــاد المتخصصــون مــن 2007ضــياء يبــد الهــادي )يقــول الــدكتور 
شــرية فــي عصــر العولمــة، فقــد اســتيقظت اإلنســانية علــى حقيقــة مرعبــة، وهــي كارثــة تتهــدد الب

انــدثار األلســنة البشــرية، حيــث تشــير التقــديرات العالميــة إلــى أن عــدد لغــات العــالم اآلن يتــراوة 
آالف لغـــة، وأن نصـــف هـــذه اللغـــات مهـــدد بـــاالنقراض فـــي الســـنوات  7000إلـــى  9000بـــين 

ينقرض خـالل هـذا القـرن، نتيجـة الرتبـاط العولمـة بالهيمنـة القادمة، وتسـعين فـي المائـة منهـا سـ
االقتصــــادية والسياســــية للقــــوى الكبــــرى، التــــي تفــــرض لغتهــــا علــــى الــــدول المتخلفــــة اقتصــــاديًا، 

 باإلضافة إلى عوامل التعصب العرقي أو الديني أو اللغوي.
اقيـة حقـوق الطفـل هذه الحقيقة حدت باألمم المتحدة إلى تضمين حماية اللغـات القوميـة فـي اتف

فقـــرة  2003، كمـــا تضـــمنت الوثيقـــة الصـــادرة عـــن اليونســـكو ســـنة 1676الصـــادر عنهـــا ســـنة 
كاملـــة عـــن الحقـــوق اللغويـــة، معتبـــرة اللغـــة مظهـــرًا أساســـيًا للثقافـــة الذاتيـــة، محـــذرة مـــن خطـــر 

لى استخدام اللغة األم في التعليم  .  انقراض لغات العالم، داعية إلى صون التنوع اللغوي، وا 
وبالرغم من جهـود المنظمـات العربيـة وبعـض الـدول العربيـة لتمكـين اللغـة العربيـة يشـير الواقـع 
إلى تراجع واض  للغة العربيـة بـين أبنائهـا فـي المدرسـة، وفـي البيـت، وفـي الشـارع، والجامعـة، 
والمعاهد العلمية، والمؤسسات الرسمية وغير الرسـمية، حتـى أن خريجـًا أو خريجـة مـن مدرسـة 

انوية تعجز عن تحرير مقالـة فـي أي موضـوع باللغـة العربيـة أو االنجليزيـة دون أخطـاء، كمـا ث
 أكد خبراء اللغة والتربية والثقافة واإلعالم.  

السياســات التعليميــة  فقــد اتجهــتولمعالجــة هــذا الواقــع والخــالص مــن هــذا الضــعف المستشــري 
المـتعلم مـن التفاعـل اإليجـابي مـع العربية إلى وضع مبادئ وموجهات تواكب العصـر، وتمكـن 
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متغيـــرات الحيـــاة ومتطلبـــات الواقـــع المتجـــددة, وذلـــ  باســـتحداث صـــي  جديـــدة للـــتعلم تســـتجيب 
للتطلعــات الطموحــة التــي يرســمها القــائمون علــى التعلــيم. وتمثــل جهــود وزارات التربيــة والتعلــيم 

تجابة للتوصـيات والمقترحـات العربية المستمرة فـي هـذا الشـأن أسـبابًا تـدعو إلـى التطـوير واالسـ
التي تسفر عنها المشروعات المختلفة التي تنفذها الوزارات في إطار تطوير التعليم، فمـن هـذه 
التوصيات تغيير جذري في مفـاهيم التعلـيم وأسـاليبه وممارسـاته والتحـول مـن الكـم إلـى الكيـف، 

الستظهار إلـى التفكيـر والتأمـل ومن التعليم إلى التعلم، ومن المعلم إلى المتعلم، ومن الحفظ وا
 والتخيل واالبتكار.

وتمثل اللغة العربية في ذاتها سببًا وجيهًا لالهتمام بتطوير مناهج تعليمها وتعلمهـا بمـا لهـا مـن 
مكانة عظيمة ودور أساسـي فـي الحفـاظ علـى تماسـ  األمـة وتراثهـا ووحـدتها، فهـي لغـة القـران 

صــل مــع تــاريخ األمــة وعلومهــا ومعارفهــا، ويمثــل واقعهــا الكــريم، والوعــاء التــي يــتم عبرهــا التوا
المعاصـــر الـــذي تزاحمهـــا فيـــه لغـــات أجنبيـــة أخـــرى ولهجـــات عاميـــة داعيـــًا ثانيـــًا لتوجيـــه عنايـــة 

 خاصة بها وبوسائل توصيلها ألبنائها من الطلبة.
 وتمثــل الجهــود العظيمــة التــي يبــذلها أبنــاء اللغــات األخــرى فــي خدمــة لغــاتهم وتطــوير منــاهج
تعليمهـا, وتيسـير تعلمهـا دافعـًا قويـًا ثالثـًا لكــي يسـخر القـائمون علـى التعلـيم فـي البلـدان العربيــة 

 إمكاناتهم وجهودهم الحثيثة لتيسير تعليم العربية وتقريبها من نفوس النشء.
من هذه الدواعي كان أمر تطوير منـاهج اللغـة العربيـة حاجـة ماسـة لتخطـي حـاالت القصـور  

 ريس هذه المادة المهمة من المواد الدراسية في مرحلة التعليم العام. والجمود في تد
قبــل تقـديم بعـض الــرؤى و  ،رؤى حديثـة فــي تـدريس اللغــة العربيـةومـن هنـا ظهـرت عــدة 

العربيــة الحديثــة لتطــوير أســاليب تــدريس اللغــة العربيــة، أرى مــن الضــرورة بمكــان أن أعــرض 
والمتنوعـــة فـــي طرائقهـــا وأســـاليبها، لمـــا لهـــا مـــن  بعـــض مـــداخل تـــدريس اللغـــة العربيـــة المتعـــددة

 مكانة كبيرة في خدمة اللغة العربية وتطويرها، وهي على النحو اآلتي:  
، ويعنــي ذلــ  ة العربيــة وذلــ  فــي الصــفوف األولــىفــي تعلــيم قواعــد اللغــ ـــ المــدخل الضــمني1

وتوظيـف تلـ  القواعـد تعليم قواعد اللغة دون إشعار المتعلم بذل  عـن طريـق األنمـاط اللغويـة، 
لمفاهيمهـــا وتعريفاتهـــا فـــي النصـــوص المختلفـــة بغيـــة إكســـابها للمـــتعلم ليمارســـها دون التعـــرض 

 .  االصطالحية
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وهــذا يعنــي توظيــف مهــارات اللغــة وقواعــدها فــي النصــوص المختلفــة  :المــدخل الــوظيفيـــ 0
ة مـن أجـل توظيفهـا وتهيئة الفرص أمام المتعلمين لتوظيـف تلـ  القواعـد فيمـا يسـمى بـتعلم اللغـ

، وهــذا يســـتدعي  البعــد عــن الوقـــوف طــوياًل أمــام المصـــطلحات واقـــف والظــروففــي شــتى الم
مـن  ةوالتعميمات والولوج فورًا إلى االستخدام والتوظيـف، وهـذا جـوهر مـا نطمـ  إليـه إذ ال فائـد

ـــم اللغـــة دون توظيفهـــا،  ال مـــن حفـــظ القواعـــد والتعميمـــات، ومـــا أكثرهـــا، ونحـــن  ىوال جـــدو تعل
 .وقراءة وكتابة استخدامها حديثاً  عنستطي

وهــو التعامــل مــع اللغــة مــن منظــور اجتمــاعي يقــوم علــى التعامــل مــع  :المــدخل االتصــاليـــ 3
اللغــة علــى أنهــا عــادات ســلوكية اجتماعيــة، علــى أن اللغــة كــائن اجتمــاعي يتطــور وينمــو فــي 

هـا، ونحسـب أنـه علـى صـلة ظـل المجتمـع وأفـراده، وهـذا المـدخل يعـزز مهـارات االتصـال ويقوي
لمســـتوى وثيقـــة بالمـــدخل الـــوظيفي، لكـــن التركيـــز علـــى هـــذا المنحنـــى يســـتوجب اهتمامـــًا رفيـــع ا

جتمــاعي هــي اللغــة ، ويتطلــب أن تكــون لغــة التكامــل المدرســي واالباللغــة فــي المــوارد األخــرى
اليوميــة علــى  ، ووظفناهــا فــي تعامالتنـاذا نكــون قــد حققنـا اجتماعيــة اللغـة، وبـالعربيـة الفصــيحة

 .  ت كلهاالمستويا
يقــوم هــذا االتجــاه علــى مبــدأ تعلــم اللغــة بوســاطة  :الممارســة أســاس الــتعلل اللغــويـــ مــدخل 4

، ها أو لـم يقرأهـا أولـم يتواصـل بهـااللغة نفسها، فال يمكن أن يكتسب المتعلم لغتـه إذا لـم يسـمع
اعــد بنــاء مفرداتهــا وعباراتهــا، وهــذا االتجــاه يتجــرد مــن تعلــيم أســس بنــاء التراكيــب اللغويــة وقو 

ويقـــوم علـــى أســـاس إعطـــاء جرعـــات متتابعـــة مـــن الممارســـات اللغويـــة لكـــي تتأصـــل فـــي ذاكـــرة 
صـــل  فـــي مراحـــل المـــتعلم فيقـــوم تلقائيـــًا باســـتخدامها كمـــا قرأهـــا، وكمـــا ســـمعها، وهـــذا االتجـــاه ي

ليلــة، وعليــه فإنــه ، فهــو يتعامــل مــع المــتعلم علــى أن مكتســباته مــن اللغــة قبــدايات تعلــيم اللغــة
صــيده اللغــوي فيقــوم تلقائيــًا ر يــزوده بجرعــات متتابعــة مــن التراكيــب والعبــارات فيختزنهــا ويزيــد 

 .خدام هذا الرصيد عند الحاجة إليهباست
سـتغالل ويهـدف إلـى ا :توظيف التقانات والوسائط المتعددة في تعلل اللغة وتعليمهاـ مدخل 5

لـى اسـأكبر قدر مـن حـواس المـتعلم ، وهـو إحـداث تعلـم كمـي ونـوعي أكبـرتثمار الوقـت فـي ، وا 
كسـاب المهـارات بصـورة أدق  بالضرورة يهدف بالدرجة األولى إلى تقريب المفاهيم والمعارف وا 

 وأسرع.
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بـراز دور األنشـطة اللغويـة الصـفية وغيـر الصـفيةـ 1 وتهيئـة الفـرص  مـدخل الـتعلل النشـط وا 
المــتعلم محــور العمليــة  عمليــة الــتعلم تنطلــق مــن أن أمــام المتعلمــين ليقومــوا بــأدوار إيجابيــة فــي

 .  ارات اللغة في المواقف التعليمية، وأن المعلم مرشد موجه وذل  بتوظيف مهالتعليمية
إن تطوير أساليب تدريس اللغـة العربيـة فـي مؤسسـاتنا التربويـة العربيـة مـر  بـأطوار عـد ة واتخـذ 

، لثـورة المعلومـات، المصـاحبة اوالتكنولوجيـ اتجاهات متعددة، وعصرنا الحاضـر عصـر التفانـة
، لغــة س لغتنــا األم، لغــة القــرآن الكــريمفــرض علينــا ضــرورة البحــث عــن أســاليب لتطــوير تــدري

الحديثـة لـبعض الـرؤى العربيـة األجداد، ولغة تراثنا، وعـاء حضـارتنا، وفيمـا يـأتي نـذكر أمثلـة 
 في تدريس اللغة العربية:

والمــواد التعليميــة فــي وزارة التربيــة بدولــة ارمــارات العربيــة أنجــز مركــز تطــوير المنــاهج -ا
 (:0220يال ) وثيقة مادة اللغة العربية

المراجــع والمصــادر، ويضــم الفصــل  لــىوتضــم هــذه الوثيقــة ثمانيــة فصــول وملحقــين، إضــافة إ 
، التطــويراألول: أســس بنــاء مــنهج اللغــة العربيــة وتطــويره، واحتــوى هــذا الفصــل علــى دواعــي 

تكزات التطوير وأسس بناء منهج اللغة العربية واتجاهات حديثة في تـدريس اللغـات، وضـم ومر 
داف العامـــة لتعلـــيم اللغـــة العربيـــة، الفصـــل الثـــاني أهـــداف تعلـــيم اللغـــة العربيـــة ومعـــاييره، واألهـــ

م ، والمفـاهيلغويـةة والفرعيـة للمعـايير العامـة لمـنهج اللغـة العربيـة, والمهـارات الوالمحاور الرئيس
العامة للمعارف، والمفاهيم اللغوية، واالتجاهات، ومعـايير االسـتماع والتحـدث والقـراءة والكتابـة 
والنحـــو والصـــرف واإلمــــالء والتـــرقيم والخــــط والمعـــارف األدبيـــة، والمفــــاهيم النقديـــة والبالغيــــة، 
 واتجاهـــات المتعلمـــين نحـــو اللغـــة العربيـــة، وضـــم الفصـــل الثالـــث محتـــوى مـــنهج اللغـــة العربيـــة
وخـــرائط المـــدى والتتـــابع، والخطـــط الدراســـية موزعـــة حســـب الصـــفوف ومحتـــوى المـــنهج موزعـــًا 
حسب الصفوف، كما ضم الفصل الرابع معايير تعليم المادة وتعلمها،كماضم الفصـل الخـامس 
معايير توظيـف الثقافـة فـي تعلـيم اللغـة العربيـة وتعلمهـا، وتحـدث الفصـل السـادس عـن معـايير 

للغــة العربيــة، وتحــدث الفصــل الســابع عــن معــايير التنميــة المهنيــة لمعلمــي التقــويم فــي مــادة ا
، إلــى جانــب معــايير تــأليف كتــب اللغــة العربيــة اللغــة العربيــة، كمــا تحــدث الفصــل الثــامن عــن

عــن نمــاذج لــبعض األنشــطة التعليميــة والتقويميــة، والثــاني حــول نمــاذج لــبعض  لملحقــين األو 
 أدوات التقويم. 
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التــي أعــدتها الــوزارة إذ تضــمنت األهــداف والمحــاور  (2002)ثيقــة برؤيــة عــام وقداســتهدت الو 
، إلــى جانــب (2020)االســتراتيجية والمشــروعات والبــرامج التنفيذيــة لتطــوير التعلــيم حتــى عــام 

عدد من المؤتمرات واللقاءات والمشروعات التـي نفـذتها الـوزارة ومركـز التربيـة العربـي، وأفـادت 
للغــة العربيــة ومناهجهــا فــي بعــض الــدول العربيــة والخليجيــة ووثــائق اللغــة الوثيقــة مــن وثــائق ا

 .بية والواليات المتحدة األمريكيةاإلنجليزية للناطقين بها في بعض الدول األجن
 :  قة نعرض فيما يأتي أهم منطلقاتهاونظرًا ألهمية هذه الوثي

اهيم والمعــــارف اللغويــــة التركيــــز علــــى مهــــارات االتصــــال الشــــفوي والكتــــابي، وتوزيــــع المفـــــــــ 1
واألدبية بمـا يتـواءم مـع مسـتوى الطالـب، ويلبـي حاجاتـه الواقعيـة، وتوظيـف المعـارف والمفـاهيم 

 .  صال اللغوي وينميها بصورة متدرجةاألدبية واللغوية بما يخدم مهارات االت
مـن األدب : المنهجية والذاتية والحـرة، والسـيما قـراءة نصـوص التركيز على القراءة بأشكالهاـ 0

القصصي، يتم توزيعها وتصنيفها حسب مستوى الطالب وحاجاتـه العلميـة والنفسـية والعاطفيـة، 
وتوظيــف المقـــروء فـــي تنميــة مهـــارة الكتابـــة والمحادثــة مـــن خـــالل محــاور مدروســـة تنمـــي عنـــد 

، وتنمـي عنـده التـذوق لـألدب، والـوعي ير من تحليـل واسـتنتاج ونقـد وتنبـؤالطالب مهارات التفك
 .  ر اللغة في حياته وحياة اآلخرينو بد
ــ 3 تخصــيص محــور للبحــث والتقنيــة علــى نحــو يــدرب المــتعلم علــى كتابــة التقــارير والمقــاالت ـ

واألبحــاث، وهــو محــور يبــدأ مــن الصــف الثــاني فــي صــورة بســيطة للغايــة يتعــرف فيــه الطالــب 
علميـة البحـث ال بعض مصادر المعلومات ويفيد منها وصواًل إلى كتابة بحث تجتمع فيـه قواعـد

 .المعروفة في الصفوف العليا
إيــالء المكتبــة المدرســية ومكتبــة الصــف دورًا أساســيًا فــي العمليــة التربويــة مــن خــالل إعــداد ـــ 4

 .الكتابة والمحادثة تقائمة بالقراءات الذاتية الموظفة في تدريبا

المهــارات الشــفوية  إيــالء تنميــة مهــارات التفكيــر بأنواعهــا المختلفــة أهميــة خاصــة مــن خــاللـــ 5
 .تحليل والتقويم والمفاضلة والنقدوالكتابية وما يتصل بها من عمليات ال

التركيـز علـى الـتعلم الـذاتي الفاعـل والمتنـوع، وتعزيـز الجهـود المبذولـة لتغييـر مفهـوم التعلـيم ـ 1
مـنهج ، فثمـة مـادة فـي صـلب الالوحيـدفي المنهج التقليدي التي تمن  المعلم الـدور الرئيسـي أو 

يقوم الطالب بقراءتها واالستمتاع بهـا منفـردًا، وتوظـف فيمـا بعـد فـي جانـب مـن جوانـب المـنهج 
ق التقـويم والقيـاس ائـالمتعددة، وتبعًا لهذا التغيير في مفهوم المادة المنهجية فثمـة تغييـر فـي طر 
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المـــتعلم أو اســـتوعبه مــــن  هق لـــن تقتصـــر علـــى قيـــاس مـــا حفظـــائـــيعـــزز مفهـــوم أن هـــذه الطر 
نمــا ســتعزز قيــاس مهــارات أخــرى كثيــرة، إضــافة إلــى جوانــب أخــرى تتصــلمع بتكــوين  لومــات وا 

 .شخصية المتعلم واتجاهاته
ذا كانــت هــذه الوثيقــة تعــد اســتجابة لرؤيــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة السياســية لــدور التربيــة  وا 

فـي  دضـوء مـا يسـتج والتعليم والشباب، فإنها تنطلق من فكرة أنها قابلة للتطوير والتعـديل علـى
ـــر  ـــة ومـــا ي ـــات ونتـــائج عملي ـــة والتعلـــيم مـــن أفكـــار ونظري حظـــات تطبيقيـــة مـــن مال دحقـــل التربي

المجتمـــع فـــي عـــالم متغيـــر  ، فـــالتطوير عمليـــة مســـتمرة تســـتجيب لحاجـــاتتجريبيـــة فـــي الميـــدان
 .باستمرار

اهــأ ة وريايــة مو تجربــة مــدارس الظهــران األهليــة وبرامجهــا فــي تعلــيل مهــارات الكتابــ -أ
 .الطالأ التعبيرية

أعطت مدارس الظهران األهليـة اهتمامـًا خاصـًا لتطـوير مهـارات الطـالب فـي الكتابـة بأشـكالها 
المختلفــة ولكــل المراحــل الدراســية، إذ بــدأ االهتمــام بــذل  فــي وقــت مبكــر حيــث بــدأت المــدارس 

الكتابيــة،  بتـدريب المعلمـين مــن خـالل دورات تــؤهلهم وتسـاعدهم علــى تطـوير مهــارات الطـالب
( العشـر سـنين، دورة )عمليـة الكتابـة بوكان من الدورات التي قدمت لهذا الغرض منذ مـا يقـار 

، بــدءًا مــن للوصــول إلــى نــاتج جيــد فــي الكتابــة التــي تركــز علــى الخطــوات التــي يمكــن اتباعهــا
اًل إلـى و تحديد الموضوع ثم استدرار األفكار فتنظيمها ثم كتابة المسودة فالتبادل والمراجعة وصـ

 . تحرير الموضوعات ونشرها
بــل تــم تــدريب  ؛لــم تكــن اإلفــادة مــن هــذه الــدورة مقتصــرة علــى معلمــي اللغــة العربيــة واإلنجليزيــة

معلمــي المــواد الدراســية العلميــة واألدبيــة جمــيعهم لتوظيفهــا فــي زيــادة الــتعلم، وصــقل المعرفــة، 
أنهــا ذات أهميــة خاصــة بالنســبة والتوســع فيهــا، وخاصــة عنــد العمــل علــى أهــداف يقــدر المعلــم 

 .لى اهتمامات الطالب أو اتجاهاتهمإ
عمليـة رافق العمل على عملية الكتابة تقديم دورة أخرى للمعلمين، تسـاعدهم علـى القيـام بو      
بوصفها عملية تشتر  فيها القراءة والتفكير والكتابة والمهارات المكتبية بـدءًا مـن تحديـد  البحث

مخطــط هيكلــي لــه، ثــم تحديــد المصــادر، فجمــع المعلومــات وتحليلهــا، ســؤال البحــث، ووضــع 
لى صـــورة تـــدل علـــى وتنظيمهـــا، فكتابـــة المســـودة وتبادلهـــا، فالمراجعـــة ثـــم تحريـــر ذلـــ  ونشـــرهع

 .  اإلجراء والناتج
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اء، محكــات المضــمون، محكــات اإلجــر لــى عمليــة الكتابــة والبحــث تحديــد )وقــد رافــق العمــل ع
العمـــل علـــى عمليـــة الكتابـــة والبحـــث، ثـــم تـــدريب المعلمـــين علـــى  (، إلـــى جانـــبمحكـــات النـــاتج

ة، واالسـتيعاب، والقــراءة القــراءة الجهريـي تسـاعدهم علــى تنميـة مهـارات فـي )االسـتراتيجيات التـ
أنشطة مـا م وتفكير ومهارات من خالل إطار )(، وصار النظر إلى القراءة كعملية تعلالمستقلة

ة التــي إحــدى األنشــطة الرئيســالقــراءة ( مــع تأكيــد أن  دومــا بعــ أثنــاء القــراءة،وفــي القــراءة،  لقبــ
حول الموضوع وكتابـة أسـئلته أيضـًا  هالطالب أو ما يتوقع هتتضمنها القراءة هي كتابة ما يعرف

 هالقـــراءة، والبحــــث عــــن إجابـــات عــــن هـــذه األســــئلة، وتلخـــيص مــــا يعرفــــ لفـــي أنشــــطة مـــا قبــــ
 أسئلة ظهرت حول الموضوع في أثناء العمل. ، يتلو ذل  عملية بحث لالجابة عنهوماتعلم

ق ائفي سياق العمل على مهارات القراءة والكتابة، ونظرًا للحاجة الماسة إلى تعليم الطالب طر 
النصوص واستخراج األفكار الرئيسة منها، تم العمل على )أنماط النصوص وخـرائط  استيعاب
لمـــام بمضـــامين النصـــوص بطريقـــة ( للنصـــوص المختلفـــة ممـــا يســـهل علـــى المـــتعلم اإلالمعرفـــة

 .منظمة وميسرة
يوظفـون معـرفتهم بأنمـاط  اتهم بأنماطهـا وأغراضـها المختلفـةكان الطالب وهـم يكتبـون موضـوع

 النصوص وطريقة تنظيمها، وخصائصها الفنية في بناء موضـوعاتهم. وبعـد تحليـل قصـة مـثالً 
يهـا و قصص عدة يطبقـون ف، يقوم الطالب بكتابة قصة أوتعرف عناصرها وخصائصها الفنية

 . معرفتهم النظرية لبناء القصة
ــــة ورعايتهــــا  –فــــي الســــياق نفســــه  ــــ –تطــــوير مهــــارات الطــــالب التعبيري دمت المــــدارس دورة ق

(، البعد الذي تحمله هذه النظرة الجديدة للكتابـة يركـز علـى سـت الجيدةالست للكتابة  السمات)
ة جيدة، وهـي: )رسـالة األفكـار، التنظـيم الـداخلي سمات للناتج تجعل من الكتابة اإلبداعية كتاب

للموضـــوع، الطـــابع الشخصـــي، اختيـــار الكلمـــات، السالســـة فـــي الكتابـــة، آليـــات الكتابـــة وهـــي 
 مراعاة قواعد النحو واإلمالء والترقيم(. 

مــن خـــالل مراجعتـــه  تحســـين كتابتـــه فــي ضـــوء هــذه الســـمات هــذه الطريقـــة تمكــن الطالـــب مــن
ـــلكتابتـــه أو مـــن خـــالل  ـــة والمراجعـــة الت ـــم فـــي ضـــوء هـــذه الســـماتيتلق يالتغذي ، اهـــا مـــن المعل

ـــة  ـــات المحكـــات التـــي يســـتخدمها فـــي عملي ـــة مـــن ثب ـــى وجـــود درجـــة معقول ـــم عل وتســـاعد المعل
 .دلون كتاباتهم في ضوء هذه السماتبل صار الطالب يتبا ؛التقويم
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ليهـا سـابقًا، فعمليـة الكتابـة ( المشـار إخل في النظر للكتابة يتكامل مـع )عمليـة الكتابـةهذا المد
 .  ريرهتركز على اإلجراء، وسمات الكتابة الجيدة تركز على الناتج في مرحلة مراجعته وتح

، وذلـ  ى مهـارات اللغـة بمـا فيهـا الكتابـةفي العامين األخيرين حدثت نقلة جديدة في النظر إلو 
يتسـع لهـا ويتسـع بهـا،  لمعرفـةبالنظر إليها من خـالل المعـايير التربويـة التـي تـرى اللغـة وعـاء ل

 .ويعبر عنها
مــن خــالل عــد   الكتــابي فــي المــواد الدراســية رفــي ظــل هــذه النظــرة اتســعت مســاحة التعبيــو      

ًا يعبر فيه المتعلم عن تعلمه من خالل عمليـة بحـث أو تقريـر أو عـرض أو الكتابة شكاًل رئيس
 مقالة أو نشرة أو رسالة. 

، فقــد تــم العمــل علــى الكتابــة عــاوني هــو خيــار رئيســي فــي المــدارستالــتعلم ال موبمــا أن اســتخدا
 في كثير من األحيان بصورة تعاونية، وذل  من خالل أشكال تعاونية عدة: 

 .البحث بصورة تعاونية -
 استدرا  األفكار بصورة مشتركة في داخل المجموعة وتبادلها.-
ـــة ت - ة راجعـــة مســـتخدمين غذيـــمراجعـــة الطـــالب لكتابـــات بعضـــهم فـــي ضـــوء محكـــات، وكتاب

(، وهـي مهـارة اجتماعيـة ذات مضـمون أكـاديمي علـى نحـو يقـوم الطـرف القـارئ )مهارة التبـادل
للموضوع أو المستمع له في حالة إلقاء الكاتب موضوعًا أمام الطالب، يأخذ مالحظـات حـول 

النقـاط ، ثـم يطـرة أسـئلة حـول يشجعه فـي الجوانـب التـي أجـاد فيهـاالموضوع ثم يعزز الزميل و 
صـــورة ال ، بعـــد ذلـــ  يقــدم اقتراحـــات لتحســـين الموضـــوع بالتــي يعتقـــد أنهـــا تحتـــاج إلــى إيضـــاة

 . تتضمن أي افتراضات سلبية
 فومن األنشطة التي يمكن اإلشارة إليها فـي سـياق الـدمج بـين مهـارات اللغـة المختلفـة مـا يعـر 

( علـى األقـل ي، علمـيتـاب )خيـالي، واقعـ( حيـث يقـوم كـل طالـب بقـراءة ك)تقريـر عـن كتـاب ـب
، ثـم العربيـة، وآخـر باللغـة اإلنكليزيـة، ويعـد تقريـرًا تحليليـًا حولـهفي كل فصل دراسي فـي اللغـة 

 .تقديم هذا التقرير أمام الجمهور يخطط لكيفية
الكمبيـوتر أو  موالطريقة الشائعة في المرحلة الثانوية هي قيام الطالـب بتجهيـز عـرض باسـتخدا

ختلفــة حضــور وتقديمــه فــي وقــت يتــاة فيــه للطــالب مــن الصــفوف الم جهــاز العــاكس الرأســي،
 . العرض ومناقشة العارض
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(، ويظهر توظيـف الكتابـة تي تم توظيف الكتابة من خاللها )أسلوب المناظرةومن المجاالت ال
فيهــا مــن خــالل قيــام الطــالب بعمليــة بحــث عــن األدلــة والمقــوالت التــي تؤيــد مــوقفهم المؤيــد أو 

طروحـــة المقدمـــة لهـــم حـــول موضـــوع معـــين ســـواء بـــالرجوع إلـــى الكتـــب أم إجـــراء المعـــارض لأل
مقابالت، وقيامهم بعد ذل  بصـو  مـاتم جمعـه فـي صـورة دعـوى مدعمـة بأدلـة وشـروحات إلـى 
جانـــب تفنيـــد علمـــي ومنطقـــي لمقـــوالت وأدلـــة الخصـــم ويـــتم كـــل ذلـــ  فـــي جـــو مـــن التواصــــل 

ت االجتماعية سـواء أكـان فـي داخـل المجموعـة اإليجابي من خالل ممارسة المتناظرين للمهارا
 .لواحدة أم في أثناء عملية النقاشا

، حيــث يقــوم الطــالب )أســلوب المحاكــاة( ومــن األنشــطة التــي تــم توظيــف الكتابــة مــن خاللهــا
، ثــم يقــوم كــل واحــد مــنهم بصــفة يتضــمن حــاًل للمشــكالت المقدمــة لهــمبكتابــة تقريــر جمــاعي 

كلهــا ونســيجها الفنــي، حــول إحــدى المشــكالت مــن وجهــة نظــره فرديــة بكتابــة قصــة بعناصــرها 
 . مشكالت المقدمة في جلسة المحاكاةالشخصية، أو كتابة تقرير علمي حول إحدى ال

ــــأداء تشــــبيهي ألدوار محــــدد ــــام الطــــالب ب ــــي دراســــة مواقــــف ومشــــكالت والمحاكــــاة هــــي قي ة ف
دوارهـم ال مـن وجهـة للبحث عن حل لهـا مـن وجهـة نظـر األشـخاص الـذين يحـاكون أ موصوفة

المشـكالت التـي يـتم العمـل عليهـا مرتبطـة بـالمنهج الدراسـي  ن، وعادة ما تكو ةنظرهم الشخصي
الذي يعمل عليه الطالب من ناحية ومرتبطة بالواقع الذي يعيشونه مـن ناحيـة أخـرى.والطالب 

تابـة قصـة حـول الكتابـة اإلبداعيـة بك وهم يعملون على المحاكـاة ينمـون مهـاراتهم الكتابيـة سـواءً 
 .  أم تقرير بحثي توسعي حول المشكلةالمشكلة 

ويشكل المعلم مـن طـالب الصـف لجانـًا لدراسـة المشـكلة ووضـع حـل لهـا علـى أن يتـراوة عـدد 
 .التي تم افتراضها لمعالجة القضيةكل لجنة من ثالثة أعضاء إلى خمسة حسب األدوار 
لجنـة علـى أن ينصـب هـذا الوصـف علـى ويقدم المعلم وصـفًا للشخصـيات التـي تتشـكل منهـا ال

مكونــات منظــور التفكيــر لــدى كــل شــخص مــن أعضــاء اللجنــة بصــورة تســاعد الطــالب علــى 
محاكـاة أدوارهـم، ويطلــب مـن الطـالب أن يقــوم كـل واحــد مـنهم بدراسـة المشــكالت المقدمـة لــه، 

 .حاكيها ال من وجهة نظره الشخصيةويضع الحل لها من وجهة نظر الشخصية التي ي
اســـتنادًا إلـــى وجهـــات نظـــر األشـــخاص الـــذين يحـــاكون أدوارهـــم تقـــوم كـــل لجنـــة بالنقـــاش و      

اذ قـرار حسـب بنـود القضـية والتفاوض لالتفاق على حـل للمشـكلة أو إصـدار حكـم فيهـا أو اتخـ
تقدم كل لجنة تقريرًا حول ماتوصـلت إليـه كنـاتج للعمـل الفـردي أو النقـاش الجمـاعي المقدمة، و 
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دوارهــم ال مــن لقضــية أو القضــايا مــن وجهــة نظــر األشــخاص الــذين يحــاكون أالــذي تــم حــول ا
 .وجهة نظرهم الشخصية

يتضــمن التقريــر توظيفــًا للمعرفــة النظريــة التــي درســها الطــالب وتكييفــًا لهــا مــن وجهــات نظــر 
 ة، علـى أن يكـون هـذا التقريـر مـدعمًا بأدلـع حـل للمشـكالت بصـورة عميقـة ومرنـةمختلفة لوض
 قائع في سياق إقناعي.وشروحات وو 

المتصلة بالحوار والتفاوض مثـل يمارس الطالب في أثناء عملية النقاش المهارات االجتماعية 
(، ويوزعـــون التأكـــد مـــن الفهـــم، ثـــم طـــرة األســـئلة، التشـــجيع، التلخـــيص ...مهـــارة اإلصـــغاء، و )

 ....(، مجمع األدوار الالزمة إلنجاز المهمة )شارة، ملخص، مسجل
( لنشـاط كتــابي إبــداعي أو م أو بالتنسـيق مــع معلــم آخـر )معلــم اللغـة العربيــة مــثالً لمعلــيخطـط ا

 : المحاكاة و يمكن أن يكون في صورةبحث مبني على جلسة 
كتابة قصة عـن إحـدى المشـكالت التـي تمـت دراسـتها وبنـاء نسـيج مـن األحـداث والتفـاعالت -

الكاتــب  رلــى حلهــا مــن وجهــة نظــالتــي أدت إلــى المشــكلة ونســيج مــن التفــاعالت التــي تقــود إ
 .  الشخصية

 .ة مسرحية تدور حول إحدى المشكالتكتاب-
 .  توسعي حول إحدى المشكالت المقدمةالعمل على بحث -
مـــع التفجـــر المعرفـــي الـــذي يشـــهده عالمنـــا  ؛يـــرى األســـتاذ الـــدكتور محمـــود أحمـــد الســـيد-ج

، ذل  أن وسـائل االتصـال التـي المعاصر، لم يعد المعلم والكتاب المصدرين الوحيدين للمعرفة
ذاعــة وصــحافة وغيــر ذلــ  تمــده بخبــرات ومعــارف ال يــتمكن  يتفاعــل معهــا المــتعلم مــن تلفــاز وا 

التـــي يحصـــل  ةالمـــدرس مـــن تجاهلهـــا عنـــد تنظـــيم مناشـــط طالبـــه، وصـــار دوره تنظيمـــًا للمعرفـــ
غي ـر المسـتمر .. إن التبأنفسـهم. ةعليها المتعلمون وتدريبهم على طريقـة الحصـول علـى المعرفـ

للعصـــر الـــذي نحيـــا تحـــت ظاللـــه يتطلـــب تربيـــة المعلـــم تربيـــة مســـتمرة حتـــى يواكـــب المتغيـــرات 
. ذلــ  ألن  الــتعل م بمهــارات الــتعلل الــذاتي المســتمرالجديــدة ممــا يتطلــب معــه تزويــد الدارســين 

التعلم نمـوه ودوافعـه، ويقصـد بـ بالفرد بحاجاته ومطالـ هالجي د يعتمد على مدى ارتباط ما يتعلم
الــذاتي تمكــين المــتعلم مــن االعتمــاد علــى نفســه بصــورة دائمــة ومســتمرة فــي اكتســاب المعــارف 
والمهـــارات والقـــدرات الالزمـــة لتكـــوين شخصـــيته واســـتمرار تربيتـــه لذاتـــه بمـــا يمكن ـــه مـــن التـــواؤم 

 .ي مجتمع سريع التغي راإليجابي السوي مع متطلبات الحياة ف
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عطـاء المثيـرات ومما يميز التعلم الذاتي عـن أ شـكال الـتعلم األخـرى وجـود الـدافع أو الحـافز، وا 
طالعــه فــورًا علــى نتيجــة عملــهوقيــام المــتعلم باالســتجابة والنشــ ، أمــا المبــادئ التــي يســتند اط وا 

غرائـه ومبـدأ الدافعيـة ومبـدأ االسـتجاب ات إليها الـتعلم الـذاتي فتتمثـل فـي مبـدأ اسـتثارة النضـوج وا 
 .لفرديةالمنشاة ومبدأ الفروق ا

وفــي ضــوء ذلــ  تحــدد األهــداف المــراد تحققهــا والطرائــق واألســاليب ويقــد ر مســتوى البدايــة ثــم 
يســـم  للمـــتعلم ألن يســـير حســـب ســـرعته ويتفاعـــل مـــع كـــل موقـــف تعليمـــي ثـــم يتعـــرف صـــحة 
إجابتــه عــن كــل خطــوة يقــوم بهــا وفــور أدائهــا قبــل أن ينتقــل إلــى الخطــوة التاليــة ليقــارن مــدى 

يطلــب فيــه إلــى المــدرس ق كــل هــدف، ويفســ  المجــال لــه ليحــدد الوقــت الــذي تقدمــه فــي تحقيــ
:التعليم المبــرمج الــذي يقــوم علــى مبــدأ علــيم الــذاتي أشــكااًل متعــددة منهــا، ويتخــذ التتقــويم أدائــه

الخطــوات الصــغيرة واإلجابــة الناشــطة والتأكــد الفــوري، أو مبــدأ خطــوة خطــوة والنشــاط والنجــاة 
.. ومــن أشــكال الــتعلم الــذاتي المختبــرات .ج المنطقــي والســرعة الفرديــة والتحقــق الفــوري والتــدر 
 ، استماعًا وترديدًا، واستماعًا وترديدًا وتسجياًل.: استماعاً ةاللغوية بأنواعها المتعدد

تـأمين المحاكـاة الصـحيحة  تـدريس اللغـة فـي المختبـرات اللغويـةومن المميزات التـي يحققهـا  
ــيم ومســاعدة الدارســين علــى للغــة وممارســتها ســماعًا ونط قــًا، وتصــحي  األخطــاء، وتفريــد التعل
 التحكم في سير الدرس . 

، علــى نحــو يســتخدم ة بطريــق الوســائل الســمعية البصــرية: الــتعلم بالمراســلومــن األشــكال أيضــاً 
، وبعــض األشــرطة المســجلة يم الســمعي الشــفهيفــي المراســلة كتــاب أساســي يشــجع علــى التعلــ

ــــاب ال ــــى توضــــيالمصــــاحبة للكت . وامتــــد يل النطــــق وســــالمة القــــراءة والكــــالمتفاصــــ  هادفــــة إل
. .االستعمال إلى األدب على أن تسجل القـراءات الشـعرية والعـروض التمثيليـة والمحاضـرات .

ل المتقدمـة الـتعلم بالحاسـوب ومن أشكال التعلم الذاتي التي تستخدم على نطاق واسع فـي الـدو 
المعلومات ويسم  له باالستجابة ثم يعـزز لـه مسـاره وتوضـع (، حيث يزود المتعلم ب)الكمبيوتر

له النتيجة العامة لصحة استجاباته مما يشـكل تقويمـًا متكـاماًل لعمـل الطالـب. ويزيـد الحاسـوب 
مـــن فاعليـــة التعلـــيم ويعل ـــم المـــتعل م كيـــف يـــتعلم، وثمـــة ألعـــاب لغويـــة ترفيهيـــة يـــتعلم الطفـــل مـــن 

 ةروف ويـتعلم الكلمـات والمقـاطع الصـوتية والتمرينـات البنيويـخاللها ويستمتع بها، إذ يتعلم الح
 واإلعراب من خالله.
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علــم الــنفس ُرئــي أن  ي، مــع ظهــور المدرســة الســلوكية فــأمــا فيمــا يتعلــق باكتســاب اللغــة      
.. ونحــا االتجــاه الحــديث فــي التربيــة إلــى التمهيــر ال .اللغــة مجموعــة مــن المهــارات والعــادات 

، إذ إن ئق علميــة ال يكفــي لتكــوين المهــارةتســميع، وتعلــيم اللغــة علــى أنهــا حقــاإلــى التحفــيظ وال
المعرفــة تســبق اكتســاب المهــارة، والمهــارة هــي األداء المــتقن القــائم علــى الفهــم واالقتصــاد فــي 
درا  العالقـات  الوقت والجهد المبذول، ومما يساعد علـى اكتسـابها الممارسـة والتكـرار والفهـم وا 

، ومــن أنـــواع التعزيــز فــي التعلــيم الـــذاتي زوجيــه والقــدوة الحســـنة والتشــجيع والتعزيــوالنتــائج والت
 .  ة بالنتائج والمناشط االستكشافيةالمعرف

والمهــارات اللغويــة اليمكــن أن تتكــون إال نتيجــة اإلعــادة المتكــررة، وأن المعرفــة التكــون وحــدها 
إليهـا إال إذا  ال يمكن للمرء أن يصلالمهارة، وأن السيولة النطقية وممارسة اللغة بصورة عادة 

 .ستماع والتحدث والقراءة والكتابة(: االاكتسب المهارات )المقصود مهارات اللغة األربع
وتجدر اإلشارة إلى أن اكتساب المهارات اللغوية بطرائـق الـتعل م الـذاتي البـد لنجاحـه مـن تـوافر 

مج والتــــدريبات فــــي ضــــوء الشــــروط االســــتعدادات والرغبــــات لــــدى الدارســــين أواًل، وصــــو  البــــرا
مـــع النمـــو الفكـــري للدراســـين ثانيـــًا، إضـــافة إلـــى تـــأمين المســـتلزمات الماديـــة  ةالتربويـــة المتمشـــي

ب المتعـــددة تعمـــل نظامـــًا الضـــرورية مـــن كتـــب وأجهـــزة ومـــواد مكتوبـــة وأشـــرطة. وهـــذه الجوانـــ
 .كل منهما يؤثر في غيره ويتأثر به، فمتكامالً 

كيـف نواجـه هـذق التحـديات ونطـوق مشـكالت اللغـة : يفرض نفسه هوويظل السؤال الذي    
وصـــون اللغـــة العربيـــة ومعالجـــة ضـــعف أبنائهـــا  وأرى أن اإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال العربيـــة ؟

ويقـــول  .مـــع بمؤسســـاته الثقافيـــة واإلعالميـــةمســـؤولية جماعيـــة تشـــمل المنـــزل والمدرســـة والمجت
البيئـة الخارجيـة ال تسـاعد علـى تمكـين الناشـئة يوجـد هنـا  عوامـل فـي  :السـيدالدكتور محمـود 

 وأهمها:منلغتهم 
بسـبب وجـود  األهـلعدم توافر القدوة الحسنة فـي البيـت فـي اسـتخدام العربيـة واالهتمامبهـا مـن 

مهـات واآلبـاء فاألأخـرى؛ منجهـة  األغلبيةميين من جهة، وقلة الوعي اللغوي لدى نسبة من األ
المدارسالخاصـة التـي  إلـىهم ءبنـاأويرسـلون  األجنبيـةءهم باللغـة بنـاأفيالطبقة الحريرية يكلمون 

ســيطرةالعامية فــي البيــت  إضــافةإلىالعربيــة، اللغــة  مــن أكثــروتعنــى بهــا  األجنبيــةتعلــم اللغــات 
المسلســالت التلفزيونيةلســاعات وهــي تبــث بالعاميــة وقلــة  وجودأطفالنــا أمــاموالشــارع والباحــة، و 

 .(169، ص2007." )السيد، لعربيةالفصيحةللغة الألطفال با البرامج التلفزيونية الموجهة
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خـالل زيـادة الثـروة تنمي في نفوس أبنائها حب اللغة العربية والتحـدث بهـا وذلـ  مـن  ؛األسرةـف
غنـــاء مـــا يســـمى بقـــاموس الطفـــل اللغـــوي بـــالمفردات التـــي تمكـــن الطفـــل مـــن اللغويـــة لـــديهم ، وا 

، ويلعب اآلبـاء دورًا بـارزًا فـي تعزيـز مكانـة اللغـة ةباللغة العربية الفصحى دون صعوبالتحدث 
العربية في نفوس أبنائهم وذل  من خالل التحدث معهـم بلغـة عربيـة فصـيحة تـتالءم مـع عمـر 
الطفـــل العقلـــي والزمنـــي وتزويـــدهم بـــالخبرات المتنوعـــة وذلـــ  مـــن خـــالل التفاعـــل معهـــم وتقـــديم 

 .المبرمجة باللغة العربية األلعاباألغاني والقصص واألناشيد والتمثيليات و 
فمجالها أوسع في تعزيز مكانة اللغة العربية الفصحى فـي نفـوس الطـالب وذلـ  ؛المدرسةوأما 

مسـارة وتمثيليـات من خالل المناهج والمعلمـين واألنشـطة الصـفية والالصـفية ومـا تحتويـه مـن 
يتطلـب إتقـانهم لهـا  ، وهـذاكبيرًا في ميدان اللغة العربيـة ، ويلعب المعلمون دوراً وتقانات مختلفة

 ، وهذا ال يقتصر على معلمي مادة اللغة العربية بل يشمل المواد الدراسية األخـرىنطقًا وكتابة
بيــة الفصــحى . وأرى أنــه مــن الضــرورة بمكــان أال يســم  ألي معلــم ال يــتقن اللغــة العر جميعهــا

، وأن ألمــة التــي ينتمــون إليهــالقوميــة ول، احترامــًا للغــة العربيــة والهويــة ابممارســة مهنــة التعلــيم
العربيــة فــي  ، ممــا يعــزز مكانــة اللغــةهم اللغــوي والتربــوي كــل خمــس ســنواتيعــاد النظــر بتــأهيل

 .نفوسهم ونفوس طالبهم
فإني أرى أنه يلعب دورًا بارزًا في تعزيز مكانة اللغة العربية الفصيحة في  ؛ارياللوأما 

ن خالل التحدث بها وتقديم البرامج للصغار نفوس أفراد المجتمع كبارًا وصغارًا وذل  م
. وهذا ال يقتصر على اإلذاعة والتلفاز واألفالم باللغة العربية الفصيحةوالكبار والمسلسالت 
نما يشمل الصحف  ، ويظل التعامل مع الحاسوب والمجالت وكل ما هو مسموع ومقروءوا 

، من أهم نبية جنبًا إلى جنبة واللغة األجووسائط االتصاالت االلكترونية باللغة العربي
فقد تحقق اليوم ما يعبر عنه )بالتضخم ،"العصر في القرن الحادي والعشرين متطلبات

تساع رقعة اإلعالم وتأثيره في المجتمعات، الاللغوي(، أو )التوس ع اللغوي(، وذل  نتيجة 
أحد أغراض  نتشار اللغة العربية بوضعها الحالي على نطاق واسع، وهو األمر الذي يخدماو 

، 1672")صابر، التنمية اللغوية بالمعنى الشامل للتنمية المعتمد في الخطاب المعاصر.
لعلمية اللغة إليجاد المصطلحات ا ا يدعو إلى تضافر الجهود العربية ومجامع. وهذ(43ص

شعاعها إلى أبعد،"فواللغة البرمجية المالئمة  اللغة العربية انتشرت وتوس ع نطاق امتدادها وا 
لعربية لم تعرف هذا االنتشار والذيوع في أي مرحلة من لغة اال القول: إن مدى، بحيث يمكن
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باعتبار أن مكانة اللغة العربية قد تعززت كما لم يسبق من قبل،  ابيجالتاريخ. وهذا مظهر إي
وأن اإلقبال عليها زاد بدرجات فائقة، وأنها أصبحت لغة عالمية بالمعنى الواسع 

 (92، ص2007 ،يد")السللكلمة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ندعو الغيورين على اللغـة العربيـة وكـل المنتمـين إلـى األمـة العربيـة والقـائمين علـى وفي الختال
إعالمهــا إلــى تضــافر الجهــود الصــادقة لمواجهــة التحــديات المعاصــرة والمشــكالت التــي تواجــه 

ن تـؤثر فـيهم عولمـة القـرن الحـادي اللغة العربية، وأن نحصن أبناء األمة بلغتهم القومية دون أ
والعمــل علــى مــا  والعشــرين وســطوة اللغــة األجنبيــة علــى تقانــات العصــر، واالســـتالب الثقــافي،

 :يأتي
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وغرســها فــي نفــوس أبنائهــا، مواجهــة الهجمــة الشرســة عليهـــا، عــادة الثقــة فــي لغتنــا العربيــة ـــ إ
خطــاب والتــأليف المبــين لغــة ال ، وجعــل اللســان العربــيم العصــريةلعلــو مواكبتهــا لوالعمــل علــى 

 .واإلعالم والدعاية
ـــــ مواجهــــة ثــــورة تكنولوجيــــا المعلومــــات واالتصــــاالت التــــي تــــدعو إلــــى تحويــــل اللغــــة إلــــى لغــــة 

 الخطاب واإلعالم والتأليف والدعاية.
ـ مواجهة اللغات المحلية واللهجات الدارجة التي طغت على الفصحى، وأصبحت تسـتعمل فـي 

 اة في البالد العربية.معظم مجاالت الحي
 ـ هضم مصطلحات العلوم العصرية واستيعابها.

ى قـــدم التعامـــل مـــع اللغـــات األوروبيـــة الحيـــة التـــي تنطـــق بلســـان التيـــار العلمـــي العـــالمي علـــــــ 
 .المساواة مع اللغة العربية

رات استخدام وسائل تقنية فعالة إليصال العلـوم إلـى المتعلمـين بـأدوات التعلـيم المبـرمج ومختبــ 
 .بة وأجهزة االتصاالت االلكترونيةاللغات واستخدام الحوس

 ـ متابعة محاوالت التيسير في مجال اللغة وخاصة في النحو واإلمالء والعروض .. . 
افر الجهود العربية لتعزيز مكانة اللغة العربية في ترسيخ الهويـة القوميـة وتنميـة ضضرورة ت -

 اإلبداع.
علـــى المهـــارات اللغويـــة األساســـية )االســـتماع والمحادثـــة ة المنـــاهج الدراســـيضـــرورة تركيـــز  -

 والقراءة والكتابة(.

عداد المعلمين لغويًا وتربويًا. -  تطوير أساليب تدريس اللغة العربية وا 
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